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 תוארוה
 הנעפה

 תכרעמ תושירד

 486 דבעמ

 יונפ ןורכיז 0
 חישקה ןנוכב יונפ םוקמ 0

 5/0200 ךסמ סיטרכ

 םאות וא 5021א0 5158./.₪1 לוק סיטרכ

 הנקתה תוארוה

 ,5005 בצמל רובע .1
 םירוטילקתה ןנוכל רוטילקתה תא סנכה .2

 כ: תשקה ידי לע הז ןנוכל רובעו

 ןנוכ תוא תא תגציימ [2 תואהשכ)
 לע ץחלו ,(ךתושרבש םירוטילקתה
 חו ז

 .םחוטז ץחלו 1451 41.1, שקה .3
 .ךסמה יבג לעש תוארוהה רחא בוקע
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 ומוצ'יעב הארד
 םוקמל ץרופ ו ו? \₪כ לש 5 א\ז
 םישדוחב תוכופהת רובעל קיספמ אלש ןושארה
 ראשיי יונישהש  םשור השוע  ,םעפה .םינורתאה
 היגטרטסאה קחשמב רבודמ יכ ,רתוי בר ןמז ונתיא

 אצמנ וירחא שממ .הכ דע וניארש רתויב בוטה
 דסדהו. | האווז גךווסא לודגה הרחתמה
 רגוס םילודגה תשולש תאו ,ינשה םוקמב ראשנש
 .ןושארה םוקמב היה םדוקה שדוחב קרש כא זו
 ,ליגרכ םיקסעהש רמול רשפא 6-ה םוקמה דעו ןאפמ
 7-ה םוקמב המשרנ תניינעמ תמאב תוחתפתה ךא
 לש םדוקה קנעה טיהל 141 00 רדרדתה וילא
 ינפל קרש פז התה [ה ינפל) טז ול אס

 ,8-ה םוקמל ץרופ \ופוסא לש גז

 אל ןיידע תימלועה םיבשחמה תונותיע תמאה ןעמלו

 םינרקס םתא םא) הזה ןיינעה תא לוכאל ךיא תעדוי
 /ופוסכא לש רתאל סנכיהל םינמזחמ םתא

 .(םשרתהלו
 תקפה דוע | תרגוס םילודגה 10 תא
 תיבמ ₪311 20%8 םשב היגטרטסא/ןשקא
 םוקמב המשרנ תפסונ הצירפ רשאכ ,ה(דז\5וסא
 תמחלמ תרדסמ ףסונ רוטלומיס עיגה וילא 11-ה
 6001 .1באפ או אלמה ומש | .םיבכוכה
 דאו 5 ותא[ | אממ] 1וסא)
 המישרמ תוחכונל הכוזש 111454215 תיבמ אוהו

 .םילודגה 20-ב ,םילודגה תשולש תא רגס שדוח

 רפסמ 1  קחשמה םש הרבחה םש
 תועובש

9270 
 "8 . דסד\ - ה אאוזוו\ הדוסא ב

 20 < | סטאאפוו גסדושופוסא

 |24 | - 06 סז םווטוחפפ ווסהס50ד
 24 | זו(! סטז ווד הפו גץ

 70 הפהסשפ סו תווסזוד 8 46 2 אש סמו

 : ו
 : עופוסא
 24 דווש 0 יב |08

 2 אסדושופוסא
 : - פדה הש ה הפו ו סא |05

 16 וואט 60 האסה קהסקןושסצ סהוטוא

- 9 
 20 יי אטדס סו

 28 פסו אאוסוהד וו שוסחסקתספ=

0 . 
 2 | -  סוץווו?דוסא 2 ווסהסקתספש

 4 פטאטפסא אם ו
 24 סא
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 אל םיגרדמהש רבתסמ תולודגה תוחלצהה לומ

 רחאלש ,1=ג 98-לו -ל םילק םייח םישוע

 םוקמה לא רדרדתה 10-ל 12-ה םוקמהמ ספיטש

 םיצורימה קחשמ דצל המשרנ המוד היעב .13-ה

 ספיט רשא ,סא גאס דודמו הוס יגטרטסאה

 .19-ה םוקמל חנצ תעכו 9-ה לא 15-ה םוקמהמ

 טסו וסת דצל המשרנ תטלוב הדירי תמגמ

 לא םיבלש 7 חנוצש א [יכא(₪8 11[ אוה

 .15-ה םוקמה

 דצל ומשרנ םילודגה 20 לא תוניינעמ תורזח יתש

 םוקמה לא עיגמש 157 לש וכשמה) זחא

 םוקמה לא 22-ה םוקמהמ ספטמש \4711[1-ו ,19-ה

 .20-ה

 :ם'תדומה

 .21-ה לא 12 םוקמהמ אסמא 2 *
 .25-ה לא 14 םוקמהמ אא[ 00%

 .23-ה לא 15-ה םוקמהמ 060 אס ג[. -*
 .27-ה לא 17-ה םוקמהמ א-0081 3 *

 .30-ה לא 19-ה םוקמהמ ₪0 ₪
 .25-ה לא 20-ה םוקמהמ ₪1. אאאטה דא

 :גורידל תבותכה
 סןס [זססוסווסחפ
 םּבוטפחא5[[ּהּב| 6

 זחפ !ופוחפּבחספ 3032 [16: [רסוופזםּהחו
 ןסןס ₪ א543\ו חו

 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל |
 הוכו וראש .וצסזססחה 15 .ססחר |

 םטדוק גוריד :יחכונ גוריד =

- 
)2( 

 -- שש ₪ 7

 1% 91 רק 6

 ₪ קו 6 0 בועחמ

 םו'ח + מ /00-
 םניח | ח"ש 25 % 8 יש כת

 ואודסו קשוחה 233% דבעמ +

 3.2088 חייטק קסיד *

 ו 3288 ימינמ ןררכיז *

 ./ | 56 סקפ/ םדומ בלושמ לוק סיטרכ +
 םילוקמר ללוכ חחזו| = 15" ךסמ +

 זה ימינפ ןופורקימו

 תכרעמ +

5 

 115067 פחה !! בשחמ | 000 233 וו בועה

> 

 ויוה הנקתה בדי יומ ו 'ק =

 וחוק ה6ז שדומה וו בשחמ וחו 2361 233 אוווא בועחמ
 וואו דסצשמ ה 200 חוו דש ה זראמ
 - ואדפו קיודווטהו | 233 אהחוא = =  ודפשו קפזודוטאו ?33%ואוא דבעמ
 | גל ןצחל ללוכ 24 תוריהמ 24 תוריהמ ספ חסחו

 3.2 8 ודחה םזאוה
 הססאואפ| | 33600 תוריהמ

 חיישק קֶסיִד

 סקמ םדומ

 3.2 8 ודחה םוה
 הסיסאש/פו( | 33600 תוריהמ

 תובסות

 ואוח 95 הלעפה תכרעמ
 יהיה[ 15ךסמ

 אסעופש 17 0.38 ךסמ

 חה ש 0
 - ח"ש 0
 חרש 5

 ם'קהשמ הנכות םיבשהמכ כחרשיב

 יט תובוחר ןוינק :תובוחה .01- >> 18 פט - יכט דלישטהר וכרמ :צ"לשאר 7

 ףודשא "ייטרכב םימוליטתל חורופא ,ם"קמ םיללוכו ץמוחמב םילשחב םידוחמה .םידחובמ לפכ ןיע
 שש שא אח חח ₪ אח אא שח שש אמ חח שש אא ₪5 אא שא אש שמ ₪א ₪ש אמ שמ ₪ש

 :;רורנקר 2255 "כ
 נע בעחאמ קחועע כע

 :;רודנ;ך 56%כ*
 יועילוע בועהעא קחושעאמ לעו

 ורק-690 תסבדשמ

= 8 
-----.--6-====--- 
 תה"ש 4 255 26 8 ם'תורשתה

 ת"ש 149 יזושב 5406 גאו בטחמ קחשמ-

 וק-720 תסבדמ

4 -- 7<=: 

"4% 
 צ "א רש 22

= 
 ורע כ-103 24 6 םיפודשה

 ח"ש 149 יווטב איז בשחמ קחשמ-1ייח

 חק-5100 קרוס

"51 928- 
 חרש 2:15 26 8 8" הרע 23333 לא 6 יורשו

 בב רפשסה עובש

 יןוי ךופ דע רוטס גש /
₪0 

 רח 2 תורפס לכ ל

 ו
 ה'דמיטלו!מו רו ו רומב

 הזוזחא דהר :העצר (9.38+2951 ילט ןורשה ןוינק : ו

 לט תאם | ה-9456431 - :א"ת 03-9817859 ילט בהוה ןוינק 03-9500795 = ןליא רב תטיסרבינוא :ןליא רב 62
 06-5342450 לכ הרדח בל ןשנק :הרח [₪ 0077 | -םי עב לט תופי לצרה = 0740553 לג סיה לומ ןוינק :תליא ה 03-5215388 ילוט יקצמיטס ךותב 1 ךוטנזיד = תב ןוינק :פי תב ו 5154598 'לט יס ךותב
 תטיסרכינוא ןונויד 03-5284131 לט רטנס ףאד ל לליה יתר :םילשורי .03-5535188 ילט םי
 ביבא ןהינק גיגא תנו 03-84104/0 ילט אחת קט תיירבעה היטיִסרב נשאב ןוטדקא 0 86

 08-8549978 'לט יא עבור דודשא ןוינק :1ודשא
 01-4186654 'כט ירבייס בג;ה ןוינק :עבש ראב

 ? חורמצ הילבְרה

 :הינתנ א לט תמוצה ןינה :תביש רטכ

 א 3151908 יתק י תות הפח תטיס :המיח 0 - 55,759 "תודצחצ ז:ררדפמ
 1 פו לוק ןוירקה ווי יק :םיילוויב תירק

 .18,-כ תיתנש תיביטקנוו יניר

 קשב



 686 - 5015 ו

 תקזחתהש ינפל הפקתמב ליחתת לא א
 .הפמהמ לודג קלח תיליגו

 ,ךביבסמ תומלענ תובית האור התא םא =*
 ,ךדיל רתסומ ביוא שי

 תוקוריה תוביתה תואצמנ ןכיה רוכז *
 ןהילא רוזחל לכות ךכ - תואפרמה
 .עוגפ התאשכ

 צ.2י21דצד ירדצורלצ

 ווד ההש -5

 הבוטה הקיטקטה וז - חרבו ףוקת *
 .רתויב

 ליעי ,לק הז םיינשל םיבמוז קוריפ *
 "המידק" שקמ לע ץחל טושפ .רדבמו
 הפיקתה שקמ לע הריהמ הציחל ףסוהו
 םעפ לכב תיתמצוע הכמ תיחנהל ידכ
 .ביואה םע עגמ רצוי התאש

 ירשפא ןכא הזו) ירשפא הזש הדימב *
 םיקרחה םע דחוימב ,םיבר םירקמב
 .רוחאמ ףוקת (םיליעגמה
 םהל שיו םייקנע םה םיימימה םירוציה
 םימעפ ,ךלזמל .תויזבנו תולודג תועורז
 רמוח לש גוס והשזיא םדיל שי תובר
 ןוויכל ךלש חדקאהמ תחא היירי .ץיפנ
 םולשל ףנפנל לוכי התאו ,ץפנה ירמוח
 .רעוכמה ןונמתל

 לוכי ךלומש ביואה םיתעלש רוכז *
 ןוויכמ קר דמוע ראשנ אוהו ,תומל
 ,בגא ךרד .ךכל תומרוג ךלש תוכמהש
 ךרדה ןה המידק תוריהמ תוטיעב
 ךלש רסמה תא ריבעהל רתויב הבוטה
 .םירוציהמ קלחל

 חשה םהחס\ וו

 שי תירבה תולעב לש םיסוטמה בורל
 תומר אלל ,הבוכמ וא קולד אוהש עונמ
 סט התא םא .עצמאב תוריהמ לש תונוש
 תרעצמב שמתשה ,םינמרגה רובע
 תופוכת םיתעל תוריהמ הנשו ,ןורתיכ
 שומיש רשפאמ קחשמהש בל םישו)
 ,םיפתתשמ יבורמ םיקחשמב תרעצמב
 םיקחשמב הז ןורתי לע ךומסת לא ןכלו
 .וולאכ
 דחא לא ךלומ רבע והשלכ ביוא םא
 ןוויכ ותואב הנפתש יאדכ אל ,םידדצה
 הנפ - (ליחתמ סייט לכ השועש המ הזו)

 ירוחאמ םקמתהל הסנו ,ינשה ןוויכל
 .ולש בנזה

 בושחת לא ,"םיטהול" ריווא תוברקב
 קר הנפתו דבלב תידממ וד הרוצב
 םיטונ םינוריטש תועט דוע) םידדצל
 ספטל ,הבוג תונשל רוכזת אלא ,(תושעל
 .הנופ התאש ןמזב לולצלו

| 

- [ . 

27 . << = -- 

 ושהה וואח ?:
 העחוהא םופו הסוד

 םנמא .ךלש תודיחיה תא רזפל הסנ =*
 ,ךלש שאה חוכ זוכירל ןורתי שיש ןוכנ
 םע םיבר קשנ ילכ שי קחשמב ךא
 לוכי הזו ,בר חטשב העיגפ לש טקפא

 .ךלש תודיחיה יבגל יידמל ינסרה תויהל

7-0 ₪ 7 = -- 

 דיל םחלנ התאש ןמזב דואמ רהזיה *
 תחא העוט היירי .םיילרטיינ םירפכ
 הלוכי ןיינבב וליפא וא ימוקמב עגפתש
 ךכו ,ךרגנ םחליהל רפכה לכל םורגל
 .םיילאיצנטופ םיפתוש גורהל ץלאית

 תוסונמ תוחפה תודיחיב דימת שמתשה =*
 רומשו ,הפקתהה לש ןושארה לגב ךלש
 תופקתהל ךלש תיליעה תודיחי תא
 םתיא תגסל לכותש ךכ ,תוקיודמ
 .ותומי אלש ידכ תוריהמב

 םסבוה!םסא !|: 5חזוח6 \[ 35

 .ףוחה לע םינבמ סופתל דימת הסנ *
 ךל תורשפאמ םיל השיג םע תוירוטירט
 ןכו הסנכה ךל קפסיש למנ םיקהל
 .המחלמ תוניפס

 ,םיב תומרופטלפ ףקות התאש ןמזב =*
 ועגפיי אלש ידכ ביוא תודיחי קר חלש
 ךלש ביואה םא אלא) ודפרוטה תנגהמ
 תונגה םג תונבל ידכ םכח קיפסמ
 .(תויריווא

 םהלש תיסיסבה הסרגב םיניינבה תיינב א
 רתוי תלזוגש ךרד וז ,םהלש רופיש זאו
 ףסכ תוחפ הברה תזבזבמ איה ךא ,ןמז
 םיניינבה תיינב רשאמ םיבאשמו
 .הליחתכלמ תמדקתמה םתרוצב

 =עפס!ווזוסח

 ,ןוכנ קחשל דציכ ךמצע תא דמלל ידכ יא
 רחבו ,המודק הפוקתב המישמ לחתה
 רחאל .םירחתמ אללו תונוסא אלל קחשל
 "הלענ" םייח תרוצ רוציל חילצת שממש
 הסנ ,ךלש יתלחתהה םזינגרואהמ רתוי
 .םירחתמ םעו תונוסא םע קחשל

 צ 1.-2"2צ17%1 "רידורקצ

 גוס שרודש ןימ חתפמ התאש ןמזב *

* 

 צא

 יונישהש דע הכח ,חטש יאוות לש שדח
 הדיחיה תא רבעה זאו ,שחרתהל דמוע
 התרוצב ךרטצת איה ותוא רוזאל ךלש
 ,תוחתפתהה ןמז עיגהש עגרב .האבה
 התוא ךופהו המיאתמה הדיחיב רחב
 לכ תא דבאת אל וז ךרדב .שדחה ןימל
 ךכ ידי לע תעקשהש השקה הדובעה
 אוהש ינפל תומי ךלש שדחה ןימהש
 .ולש הייחמה רוזאל עיגמ
 םייפיצפס םיפרוט םהש םינימש רוכז
 תמקה - בר ןמז ודרשי אל ,םיליעיו
 ךלש יזכרמה ןימה לע ורמשיש םינימ
 ךלש יזכרמה ןימה לבא ,דמחנ רבד הז
 .עגפיי

 460ו אח:
 וץ518ז165 01 106 5וזח

 אוצמל ידכ תידממ ודה הפמל בל םיש
 .םירתסנ םירבעמו תומוקמ
 ךרד רבעמ םישרוד םיבר םיבלש
 שומיש רחאל קר םילגתמש תומוקמ
 .ךלש רואה ברחב
 םיבלשל ךלש חוכה יבכוכ תא רומש
 .םתוא ךרטצת תמאב םהב ,םירחואמה
 ומכ ךלש םייפקתהה תוחוכה תא לדגה
 .הדמשההו ברחה תקירז

 וז םחפווא

 םא ,םירחא םיבר םיקחשמל המודב
 ,םינקחש ינש לש בצמב דבל קחשת
 לעו ובמוקה תועונת לע ןמאתהל לכות
 תוגאד אלל תודחוימה תוקירזה
 .תורתוימ
 ,תויפרגה תויצפואה לכ תא לעפה
 תיטא רפוסל ךופהת קחשמה תוריהמו
 תויהל לוכי הז - (ריהמ םויטנפ לע םג)
 יידמ ריהמ תצק קחשמה םא ליעי
 תא ןנווכל ךילע זאו ,ךליבשב

 עיגהל ידכ תויפרגה תויצפואה
 ,ךל המיאתמש תוריהמל

 ךלש םיביואה .תועיבקב ךמצע לע ןגה *
 םילוכיש םיקזח קשנ ילכב םישמתשמ
 - תחא הכמב תואירב ןומה ךל דירוהל
 האור התאש דע ךמצע לע רומשו רהזיה
 .הצרפ

 תולטה דגנ תרזוע אל הנגההש רוכז א

 לע רומש ןכל ,לגרה םע תולפה דגנו
 .ךלש ביואהמ ריבס קחרמ

 והא 0 הת

 םינושארה םיבלשב לובלב הברהל הפצ =
 תא דומלל הסנמ התאשכ קחשמה לש
 קחשמ תא תוסנל ךל יאדכ .קחשמה
 םע ליחתמ אוהש ןוויכמ הכרעמה
 דע תוניפס תוחפ םעו ,תונטק תומישמ
 .קחשמל לגרתתש
 המישמ לכב םינטקה םיטרפל בל םיש

 האיצי תייצפוא שי תומישמהמ קלחב ש

 תוניפס םע חורבל ךל תרשפאמש
 .וטגפבש

 וז
 םווסופ 01 זס [בחס5([ 35

 ידכ ₪6 לע ץחל ,ברקב התאש ןמזב *
 לע ץחלת לא) 01141 בצמל עיגהל
 םולהי לע ץוחלל ךרטצתש ןכתיי .וו"ך"
 :6-ש ינפל תחא םעפ אא 41 .ןאא-ה
 .דובעי

 הווש הז - םיקיתעה לש םימסק גשה *
 .עקרקה תוברק ןמזב ריחמה תא

 גרודמש והשימ םע קחשל הסנ דימת *
 הכוז התא וז ךרדב .ךממ רתוי הובג
 דיספמ התאו ,חצנמ התא םא רתויב
 .דיספתש הדימב תוחפ
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 5155 0+ 5וו6ודצ

 אלו דחא ןקחש לש בצמב התאש ןמזב
 ידכ ,(וזז+41ו+א% ץחל ,תדחוימ המישמב
 זאו ,תואמרה תייצפוא תא ליעפהל
 !בל םיש) םיאבה םידוקהמ דחא סנכה
 :(!תונטק תויתואב לכה
 .תוניסח - חוז 1305

 .האלמ תשומחת - !06% גח6 4
530 - %999,999 

 .םיקזנה ןוקית - ותו םפסא

 טויש תרקב רשפאמ - 0186 טסתוזט]
 .תיטמוטוא

 קשנה ילכ לכ תא ףיסומ - טס
 .םירופישהו
 .ץראה רודכ תדיבכ - 63ח)ו

 .חריה תדיבכ - וססת

 .םידאמ תדיבכ - וגז
 .רטיפוי תדיבכ - ןטקווטז

 טק

 לע ץחל םיאבה םיטי'צה תא רשפאל ידכ
 .=הוטז לע ץחלו דוקה תא סנכה ,א1 שקמ

: 
 שו ו ו -- יחס 7 . \ 6 4 - וו - %9

 | ו 7-24 0 -בכ 3
 ו \ -

 א - עי ₪:

 צ.2י211דצ4 ירדדורקצ

 יתלב התא - "לא" בצמ - (1ונןק
 !עיגפ
 .לבגומ יתלב קשנ - 58
 ילכ-רפוס לבקמ התא - ד ת< 58
 .קשנ

 .תונוש תויצניבמוק לבקל ידכ םימעפ רפסמ םידוקה תא םושרל וסנ
 וו

 ."לא" בצמ - אואה
 תשומחתה ,קשנה ילכ לכ - פגטס
 .הקפסאהו
 .תוחתפמה לכ - א וודא
 .בלש תציפק - 0%
 .האלמ תואירב - 0
 .אלמ ןוירש - 65
 .םיפורגא ינש - בשא?

 .תומלעיה - אאא

 ךרד רבעמ רשפאמ - א 11
 .תוריק
 .הפמה לכ תא הארמ - 5
 .םימיירפה בצק תא הארמ - =
 ...ךמצעב הסנ - את סתא1 הא
 .עיגפ יתלב התא - אסא[ 5
 .תוניסח בצמ הבכמ - 5
 + קשנה ילכ לכ - 18 סת
 .תלבגומ יתלב תשומחת
 .םיצפחה לכ - 1
 .תואירב 200 - 0%
 .בלש ךתוא ץיפקמ - או וס
 רוחשל ךסמה תא ריבעמ - דאס
 .(תגסמ)
 .יותשה חלמה ךסמ - 0
 ההובג הציפק - שאאצ 5
 .דחוימב

 ץחל ,םיאבה םיטי'צה תא רשפאל ידכ
 םיש .שיקמ התאש ןמזב ]ו שקמה לע
 חיוורהל לוכי ךלש ביריה םג :בל
 !םיטי'צהמ
 .םסק חוכ ףיסומ - 0
 .תידימ רקחנ לכה - 1.אוזאךדא
 .םלוג ןמזמ - דא
 .םונג ןמזמ - 1.5%
 .קנע תעלות ןמזמ - 0
 .ןילבוג ןמזמ - החדה
 .ןהוכ ןמזמ - דמתה
 .ןיפירג ןמזמ - אוםחצ
 .דיאורד ןמזמ - אס[ ץטאזאת
 .ןבא םלוג ןמזמ - 60 תש
 םסוק ןמזמ - 0 א ןא
 ית ה אז םא)

 .(ו124₪0) םסוק ןמזמ - אואן וא
 .יבמוז ןמזמ - סמגפס םפא
 רוצי ןמזמ - ד 1. דד זוסא
 .םעוז
 .ליוגרג ןמזמ - 1.צזאס אסא 5
 .רמוש ןמזמ - טססצ סטעהתכ

 צ1.כ"212ר1%1 ירדדצ

 .ןידאלאפ ןמזמ - א
 .רייס ןמזמ - צי
 .הפמינ ןמזמ - כז דוכא

 וזה 8

 .םילודג םישאר בצמ - ₪6 65
 .ללוצ התא - סחאאצ אהדסאז6
 .עגושמ רודכ - כטתפטתטסה

 .םיארנ יתלב תוריק - 5
 !הז תא הסנ - א ז.הצ
 .םישפוטמ םיכלהמ - 00+

 ו/חה (זואמ 2

 ,םחוטז ץחל ,םיטי'צה תא רשפאל ידכ
 ןמיס ללוכ) םיאתמה דוקה תא דלקה
 - חוטז לע בוש ץחל זאו ,והאירקה
 העדוהה עיפות תעכ

 ."(יתם דא או0051 01."

 תא הלגמ - ין 5
 ,הפמה
 5,000 ךל ףיסומ - 001 .סאטסצ
 .םוינטוב 1,000-ו ,םיבאשמ
 - סא און סאו( גיאט

 םיבאשמ ףוסיאו הריהמ היינב רשפאמ
 ,ריהמ
 - אד ריו תק הד

 .תיחכונה המישמב חצנמ

 תא חצנמ - דמתה ד יזאושאזא
 .הלוכ הכרעמה

 חום דוד דס

 תומדה םש תא ףלחה ,החיתפה ךסמב
 .םתוא ליעפהל ידכ םידוקה דחא םע ךלש
 לכ תא רשפאמ - 8
 .םירעהו םיבלשה
 .ל"נכ - אאא האס
 .ל"נכ - פתח 1
 .ריעב הרטשמ ןיא - [האוד וטו .הש
 .ל"נכ - ד 5
 הלדג האצותה - דס סטמצסט
 .999,999,999-ב
 לבקמ התא - 5 אאא
 האיציל חתפמו קשנה ילכ לכ ,ןוירש
 .אלכהמ
 .םילבגומ יתלב םייח - ד אדא[

 "*"-ה שקמ לע ץחל - וא
 .קשנה ילכ לכ תא לבקל ידכ
 היצמרופניא ןתונ - עסא א(
 .קחשמה יבגל

 וושחס ₪5 0 הווטווז הוום וחו₪ 2

 .הפמה לכ תא הארמ - 9
 םינוקרד 5 ןקחשל ןתונ - 7
 .(ריעב אל הזו םוקמ שי םא) םירוחש
 .תיחכונה הכרעמה תא חצנמ - 1
 .ידימ דספה - 3
 לש לזמה תא לידגמ - 9
 ,ךלש תודיחיה

 600 [םז 58862

 ךסמב םיאבה םידוקה תא סנכה
 3 ד7-ה

 .םאווא-ב גהונ התא - אזו
 השיג ךל ןתונ - זס[ 1.ויאססעס
 .סונובה לולסמל
 ךלש תינוכמה תא ךפוה - עוסאטמא
 .רתוי הריהמל
 .תיאשמב גוהנל ךל רשפאמ - א[
 תיאשמב גהונ התא - אאוצדאטסא
 .תיאבצ
 .הבוטהו הנשיה תינוכמה - וז
 .קנטב גהונ התא - דגאא
 .ובלווב גהונ התא - צס1צס
 .בוהצ סובוטואב גהונ התא - 5%
 .פי'גב גהונ התא - !םםפצ]
 !הארתו הסנ - אסא
 הטויוטב גהונ התא - 1. אס תא
 .רזורק-דנל
 .סדצרמב גהונ התא - 58
 .הטאימ הדזמב גהונ התא - 4
 .ורטווק ידואב גהונ התא - דד

 םימסרפמ ונא תפסונ םעפ
 סקפה רפסמו ונתבותכ תא
 ,םכיתונעט לכל ונלש
 ,םיטי'צ ,םיפיט ,םכיתושקב
 לא זא .וצרתש המ לכו
 | יי
 לע הלועש המ לכ חולשל

 .ד.ת ,זיוו :תבותכ .םכתעד
 .51114 :דוקימ ,קרב-ינב 9
 חולשל םילוכי םתא ןכ ומכ
 קר .03-5708174 רפסמל סקפ
 תודוס רובע" ןייצל וחכשת לא
 םשל ףסונב ,"הכימתה רדחמ
 יריב



 ה"
 ימגא השמ :תאמ

 ו רו
 יקחשממ פוטזחג תא םיריכמ
 הז הרקמב ךא ,םילודגה תואקתפרהה
 .שדח יחרזא רוטלומיס הרבחה האיבמ

 ,םיסוטמ רוטלומיס לכב ומכ טעמב
 זג תתל סוטמל תשגל םילוכי אל םתא
 שמתשמה שרדנ ללכ ךרדב ןכש ,אירמהלו
 .םינומיא לש תכרפמ הרדסב ףתתשהל
 תודוקנה תחאש תוארל יתחמש ,ןכל
 ירועיש םה א ₪11.077-ב רתויב תובוטה

 םכחוכ תא םיסנמ םתאש ינפל ,ךכו .הסיטה
 םירועישה לא וסנכית ,המצע הסיטב

 תויסיסבה תולועפה לכ תא ודמלתו

 172 הנספה תא סיטהל ידכ תושרדנש

 םירועישב ליחתהל ולכותש ינפל ,בגא)

\ 
 חמת | וו

 לא ינשה רוטילקתה תא סינכהל ושרדית
 .(זנוכה

 תא וקדבתש דואמ יאדכ הסיטה ינפל
 .'ןכו ריוואה ץחל דמ ,קלדה דמ :סוטמה
 לדגמ םע הסיטה תא םאתל וכרטצת ,ףסונב
 הארמה רושיא ונממ לבקלו חוקיפה
 המגמה רשאכ וקקדזת םהל םינוש םינותנו
 דע תיתואיצמ השוחת תתל איה
 לכל תוכחל וכרטצת ,ןפוא לכב .רשפאש
 םיסנכנ םכניאש אדוול ,םינושה םירושיאה
 לכ לע דיפקהלו רחא סוטמ לש ולולסמ לא
 .תיחרזאה הפועתה יללכ

 גזמ תא םיאתהל ולכות ,ךכל רבעמ
 תאו ריוואה ץחל תא ,וסוטת וב ריוואה
 הניחבמ ,תמאבו .סייטה לש טבמה תדוקנ
 ןווגמ קחשמל ןתונ קאס ע11.01-ה וז
 .ןיינע ול תופיסומה תויצפוא לש דמחנ

 המ - לואשל ונתבוח ,לכה ירחא לבא

 ו
 ?םירחא םיקחשמ

 איבהל ךירצ קחשמ לכ אלש ןוכנ
 לש תושדחב הילע ועידויש השדח הרושב

 יו יי כ די ל
 ,ימעטל .רבד שדחמ אל אוה השעמלשכ
 לא סנכיהל התצר איה םא הלשכנ הרייס
 הזה יפיצפסה קחשמב םירוטלומיסה םוחת
 םיבוט םירוטלומיס וניאר רבכ ,לכה ירחאו
 [|ואגו-ה ומכ ,פק0 ץ[.07-המ
 ,(א!וטזספסוז לש =598-ה ומכו וחווה

 ידכ והשמ שדחל תבייח איהש ןוויכמ
 .הזה ףופצה קושל רודחל

 הדבועל תעגונ םויסל הרעה דוע
 לעש םשורה לבקתמ קחשמה תליחתבש
 החיתפה - הקיפרג ינואג ודבע קחשמה
 שמשל לוכיו הלועמ ואריווה ,תניוצמ
 קחשמהש היעבה ךא ,קחשמל ומורפכ

 ,לכה ירחא .לבחו - ךכ יונב אל ומצע
 ויה ול המכוחב םיגהונ ויה םיאקיפרגה
 סייטה אתמ לחה ,םיטרפב רתוי םיעיקשמ
 .סוטמה ןמ ףקשנה ףונל דעו

 קחשמב לכה ךסב הפ רבודמ ,םוכיסל
 .ןמזה תא ותיא ריבעהל רשפאש ,דמחנ

 ,ןתונ קחשמהש המב אל איה היעבה לבא
 םוחתב שודיח הזו ןתונ אל אוהש המב אלא

 ךירצ ,היהי אלש ךיא לבא .םירוטלומיסה
 םוחת לא התסינכ לע הרייס תא ךרבל
 האבה םעפבש הווקתב ,םירוטלומיסה
 .רתוי וחילצי

 ו[ א 5

 הפועת תייצלומיס יבהוא :דעי להק
 .תיחרזא
 תולעפתה ,הרייסל דובכ :דעב

 ה יהו

 :תוירוקמ רדעיה ,הרייסל דובכ :דגנ

 תח תפל

 ו םי רוטלומיש

 .םלועב הבועה

 לש . ו 0 מל

 / 4 .גאס י"ע ['ג
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 יא ,דימתמ תוזעונ
 .םוקיה יבחרב םש
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 טבס תנע :תאמ

 ילואו גיידהו ןנגה לש םירבח ילוא םה
 לש םינטקה ה'רבחה ךא ,םימימת םיארנ
 ...ירמגל םיפרוטמ "16318 17"

 םיניינעה תא רידסהל ןמזה והז וישכע
 תרוקיבל הכז אל /סחוופ ונמזבש רמולו
 ,תוינכט תויעב המכ ול ויה םנמא .תמלוה

 הרזומ הטילש תכרעמ ,הרורב אל הקיפרג
 אוה ךא ,תובר תולקת םע קחשמ יעונמו
 םג המ ,םכחותמו הנוש קחשמ היה

 דחא היה אוה םינקחש בר קחשמכש

 .רתויב םיחלצומה

 4 ו

6 

 ו. 7 ט 3 ₪ 5 ד

 ישנות נט + --\\צ

 קחורמ ו/סחוהפ 2 ,תיטמסוק הניחבמ
 שדח קחשמה עונמ - רוקמה ןמ רתויב
 םינושה םירוזאה תא ליעפמ אוהו ירמגל

 רתוי הברה וז ,הקיפרגל רשאב .קלח ןפואכ
 טעמ תומוד םיעלותהו הרורבו תננגוסמ

 היצמינאה ,ןכ ומכ .160ה25-ל
 ;קחשמה תויומדל חתפמ הווהמ המצעלשכ
 דחפמ תוקשקשמ ,תוינודזב תוכייחמ ]ה

."4 

 2 שי - - 9
 1 , ד % | / 4

 וז | ..ה ומ ב
- | 
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 הפוקתה םאה איה ןאכ תלאשנה הלאשה
 םינונוויכל ,םיצופישל בטיח הלצונ הרבעש
 ?ןורכיזה לש ילמיסקמ לוצינלו םיצוחנ

 אוה \/טחמפ 2 .תיבויח הבושתה ,ןכבו
 ושענ םיבר םייונישו םייניעל הגיגח

 ךכ ,קשנה ןסחמבו הטילשה תכרעמב
 קחשמה לש רתוי תצצונ הסרג ונינפלש
 .תותיזחה לכב ירוקמה

 ,ונמזב .םירותה תטיש איה לכמ הבושחה
 וז איה "תמא ןמז" לש הטישהש וחינה םיבר
 לש גוזימ תוחפל וא) ט/סחוופ 2-ב םשויתש
 הארנכ קחשמה יחתפמ ךא ,(תוטישה יתש
 ךותמ תורותה תטיש םַע ראשיהל ורחב

 הקיסאלק לע םיכלוה םאש תיתימא הסיפת
 ילוא םיפתתשמ יוביר לש היצפוא לעו
 .רתוי ףידע םירותה קשנמ

 = %- [18כ

 וג

 ש-ב

 .ןכרד ףוסב תוליחכמו
 רשפאמו רתוי בחרנ קשנה ילכ ןסחמ

 ,תיצהל ,ץצופל ןתינ - תובר תויצפוא
 םכבירי תא תוכהל וא תוריל חיטשהל
 עיפומש) טירפתה תרזעבש ךכ .הסובתל

 לש ינמיה רותפכה לע הציחל רחאל

 יבצמ םתוא לכל תשגל רשפא ,(רבכעה

 דויצ לש םיבר םיגוס םש אוצמלו המיחל
 .החירב תורטמל ובצועש םירישכמו ןיוע

 ןיידעו ,ונש אל קשנה ילכמ םיבר

 ןומירב ,הקוזבב שומישה רתוי ץופנ

 תא אוצמל ולכות \\סחוופ 2-ב .טימנידבו

 תאו "רומחה" תא ,"שודקה דיה ןומיר"
 קשנ ילכ םלוכ - ?הנקזה תרבגה"
 ,הרזומ הקיפרגב םיוולמ רשא םייתוטש
 םימרוג םה םיזגראהמ םיפסאנ רשאכו

 ם

 .ילאטוט סרהל
 ברקה ךלהמל ףסונש שידחה ןויערה

 קשנ ילכ לש ינטלומיסה שומישה אוה
 שמשמ ,לשמל ,ה'גנינה לבח - דויצו
 קר) םילודג םיקחרמל תוכורא תוציפקל

 ךלהמבו ,(םירשפאמ םוקמה יאנת םא
 תולקמ םישקומ ליפהל ןתינ הציפקה
 לש םשאר לע םישבכ ףאו טימניד
 .םיביואה

 ךרוע איה תניינעמ תפסות דוע
 רשפאמה הלעפהל לק טנמלא ,קחשמה
 הדש לע טולשל ,םישדח םיכסמ רוציל
 ףיסוהלו קשנה ילכ תמצוע לעו הייארה
 תואירבה יזגראל תיתוכאלמ הניב
 םיעלות דיל ותחני םילפונש םיזגראה)
 .(דחוימב םהל תוקוקז רשא

 תויעב המכ ורתונ ,לכה תורמל
 - ירוקמה קחשמהמ דוע הערל תורוכזה
 םינווכמ רשאכו העטמ תויהל יושע ףונה
 הרוק ,ןיעל חוטב הארנ לולסמהו הרטמל

 המדא תכיתחב תעגופ הייריהש םיתעל

 .ץצופתהל םכל תמרוגו לסקיפ לש לדוגב
 ךרוצ אלל הנוש אוה םג חורה דמ ,ךכל טרפ
 ףאו רורב אל טקייבואכ תגצוימ תורהו
 .לבלבמ

 לע רמאיישו רמאנש הממ לכמ ךא

 הנושארבו שארבש רוכזל ךירצ ,קחשמה

 הברהל דעונש קחשמ אוה ו/סזוהפ 2

 ,(020866-מ רתוי ףא ילוא) םיפתתשמ
 תועש ךשמב ברעב רחואמ קחשל ףידעו
 ךפוה אוה ,זא קרו ,זא - האנה לש תוכורא

 .קתרמ קחשמל
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 ,המרופטלפ יבהוא :דעי להק
 ןשקאו היגטרטסא
 .םיפתתשמ יובירל יביטמיטלוא :דעב

 .תיסחי הכומנ המרב היגטרטסא :דגנ

 | \ווצטפ| 9קויוחשחס]

 גלפ רוא :תאמ

 רתויב תירלופופה תריוצמה החפשמה
 בשחמ קחשמב תינשב תרזוח ,היזיוולטב
 .בוהצו ינשדח ,ןונש ,עשעשמ

 ונניא צזתדסה]. תא מם
 תחפשמ לש ןושארה בשחמה קחשמ
 ואצי םינש רפסמ ינפל רבכו ןוספמיס
 לע וססבתהש םינושארה םיקחשמה
 םתוא ןיב רשק לכ ךא ,החפשמה תולילע
 קחשמה ןיבל "םייביטימירפ" םיקחשמ
 !טלחהב ירקמ אוה הזה

 ןוזח לע רמאנו בתכנ רבכ תובר
 תואיצמ") צואדטהת תפא1[וךצ-ה
 לכ הבש תידיתעה הפוקתה לעו ,("המודמ
 תואיצמ יפקשמב דיוצמ היהי ישיא בשחמ
 ןוזח ךא ,םינוש תומלועב ךלהתיו המודמ
 תוסנל אוה רתונש לכו שומיממ קוחר הז
 ,ךכו .הז ןוויכב בשחמה יקחשמ תא חתפלו
 לגרודכ יקחשמל םיפשחנ ונאש אצוי
 ילאוטריו שרגמב םיכרענה לסרודכו
 םיפסונ םיקחשמל ןכו ,("אסה"-ו "תזה"
 הביבס לש השוחת ןקחשל תתל םיסנמה
 .תיתואיצמ

 ףא יושע י/זאדוה1. תא כ
 תא סינכהל הסנמו ,המוד ןפואב אוה
 לש םמלועלו דליפגנירפס הרייעל ןקחשה
 םירתאה ןיב םיבבותסמ הלאשכ היבשות
 להנתמ קחשמה - הרייעה לש םינושה
 ריעב רקבמה ןקחשה לש וטבמ תדוקנמ
 בבותסמ אוהשכ ,(151 סזפסת [ז5601ןעט)

 ןפצמו הפמ תרזעבו םינושה היתובוחרב

 םינושה םירתאהו תויצקארטאה לא טוונמ
 תרדסמ םירכומהו ריעב םיאצמנה
 לש רבב רקבל ןתינ ,רתיה ןיב - היזיוולטה
 רוכב ,הסילו טראב לש רפסה-תיבב ,ומ
 םתיבב ,ואדיווה יקחשמ םלואב ,יניערגה
 ףדהש םיבר םירתא דועבו םינוספמיסה לש
 .םליכהלמ רצק

 תרדגומ הרטמ קחשמל ןיא ,לעופב
 לש תועש ןקחשל קפסל איה ותילכתו
 ךות םינושה ריעה ירתאב רומוהו תוחידב
 עיגהל ול ורזעיש םיצפח רחא שופיח ידכ
 וילא םוקמ לכ - םישדח תומוקמל סנכיהלו
 הבש המלש הביבס הווהמ ןקחשה עיגמ
 ,רוקחל ןתינ התואשו בבותסהל רשפא
 יעטקבו תופצלו תוברה תוחידבל בישקהל
 .םיעשעשמ היצמינא

 ןתינ םינוספמיסה תיבב ,המגודל ךכ
 ומ תא ןופלטב חתומ טראב דציכ תוארל
 ידכ תוכחמ 'גראמ לש היתויחא תא ,רבהמ
 תפרוטמה החפשמה תא ,רוויג'קמב תופצל
 םירוזפה םיפסונ םיבר םירבדו דחי תלכוא
 םילויטה ךלהמב .םינושה תיבה ירדחב
 יקחשמ םלואל עיגהל ףא לכות ריעב
 םיקחשמ רפסמב םש עשעתשהלו ואדיווה
 תוסנל ,הקטגור יריב ןמאתהל וא
 קורזל ,ימוקמה ןוינקב תוברק רוטלומיס
 תויוליעפ ןווגמב ףחתשהלו םימ ינולב
 .תופסונ

 השענ םינושה תומוקמה ןיב רבעמה
 הב הפמה תרזעבו ריעה תובוהר ךרד
 ,עיגהל ןתינ םהילא תומוקמה לכ םינמוסמ
 תולקב עיגהל רשפא ותרזעבש ןפצמהו
 הלקו הטושפ הטילשה - םוקמ לכל
 תולועפ לכ תא עצבל ןתינ רבכעה תרזעבו
 .תונושה הלעפההו סטווינה

 ,לכה לעמש יל המדנ רבד לש ומוכיסל
 תידממ תלת הקיפרגב ןייטצמ קחשמה
 תפטושו הקלח היצמינאבו ההובג תוכיאב
 קחשמה ךותב "עוקשל" ןכא תרשפאמה
 ריע ךותב םיבבותסמ ןכא ונא יכ ןיימדלו
 .ךכמ עמתשמה לכ לע שממ לש

₪ 
 ווי .
 הלנה

 יז 5
 יִמ לכו ,הרדסה יצירעמ :דעי להק
 .הלש רומוההמ קחוצ ומצע אצומש
 ליכמ ,קיחצמ ,האלפנ הקיפרג :דעב
 לע םירזוח אלו טעמכש םיבר םיעטק
 שוטניקמ יבשחמל םג םיאתמ ,םמצע
 ,(ללכ םיקחשמ םהל ןיאו טעמכש)
 םירתאק לכ תא ונרקיבש ירחאו :דגנ
 םיצפחה לכ תא ונפסאו םיירשפאה
 תא וניצימ תצק ,ףוסאל רשפאש
 ו?אל ..קחשמה

 :תכרעמ תושירד

: 
 םע 75 א[ה2 םויטנפ
 ו16 אוט ץלמומ) 8 א[ ו\או[
 ותא 5

 הקיפרגו לוק יסיטרכ
 פז ם07-א-ב םיכמותה

 תוריהמב םירוטילקת ןנוכ ד
 תעבורמ

 :שוטניקמ

 םע 66 א[ה> וכי םא קא =
 16 אופ גאו!
 הלעמו 55[ 0
 תוריהמב םירוטילקת ןנוכ
 תעבורמ
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 . | יפסכ ןב :תאמ

 133ו/!ח2 || םויטנב
 הועיג ו

 בשחמ לע הזירכה 5.1.1 תרבח
 םויטנפ דבעמב דיוצמה (פוט םגד) ןורוינ
 לש רדת תוריהמב לטניא לש שדחה ]]
 .(ט0656 ₪166 הנוכמה) 3332

[40 8 ; 9 

 םינושארה םיבשחמהמ אוה ןורוינ

 ןתיגו ,שדחה דבעמב ודיוצש םלועבו ץראב
 הדמעממ תעבונ הזרכהה תוריחמ יכ רמול

 לארשיב ₪.]1.א לש ידוחייה

 לטניא לש 05%[ עוז6ס| סס0סטת[-כ
 תימשר םיבשחמ תינרצי - ונייה ,תימלועה
 בשחמה ינרציל ההז דמעמב) לטניא לש
 תלבקמ וז תרגסמב .(םלועב םילודגה

 תומכ תימלועה לטניאמ תילארשיה 1.
 תארקל םישדח םידבעמ לש תיתיישעת
 .םתזרכה םוי

 ,רומאכ ,דיוצמ שדחה פוט ןורוינ
 הרישע היצרוגיפנוקב ןכו שדחה דבעמב
 ,64%ו0 5₪.א1 ןורכיז :תללוכה דחוימב
 דממ תלת יפרג ץיאמ ,4.3000 חישק קסיד
 ואדיו ךסמ ,4או< 501 ג ד] 0 3:כ
 ןנוכ ,יעוצקמ וז" גניסנרפנוק
 תוריהמב סקפ/םדומ ,24 א 6-אסואז
 גניסנרפנוק ואדיו תכרעמ ,8

 .דועו
 לש בחר ןווגמל דעוימ שדחה בשחמה

 ןכו םינוגראב םייקסע םישמתשמ
 מ"בית ישנאו םילכירדא ,םיאקיפרגל
 תויפרגה תוכרעמהמ ונהייש (64ע)
 .וב ובלושש

 יכ ןייצ ,5.1.א[ ל"כנמ ,ןיילק םרוי
 המר קר אל עיצי שדחה ןורוינ בשחמ
 לש רפושמ סחי אלא םיעוציב לש השרח
 םינייפאמהמ עבונה תלעות/תולע
 שדחה דבעמה" .דבעמה לש םייגולונכטה
 רתויב ריהמ רופיש לש המגמה תא ץיאמ
 תויולע לש תרכינ הלזוה םע תומצועב
 ןכרצה הנהנ ןהמ תומגמ יתש ,רוצייה
 ",ידימ ןפואב

 תועצמאב ץראב קוושמ פוט ןורוינ
 וריחמו ,8..א[ לש םישרומה םיציפמה
 .מ"עמ + %3,520-מ לחי ןכרצל

 רויב םילודגה =
 םיישיאה םיבשחמה תרבח איה =.1.א]

 תנשל [6 ירקס יפ לעו לארשיב הלודגה
 ןורוינ הרבחה יבשחמ .(1996 תנשלו 5
 קראפב הרבחה ילעפמב םירצוימ טקטנוקו
 יספ .קט-ייהה תוישעתל קראפ - ליביס
 תא הנורחאל ולביקש) הרבחה לש רוצייה
 םיללוכ 0150 9002 ימואלניבה ןקתה ות
 תוקידבל םיינכט םיעצמאו םילהנ
 היצרגטניאה. תוכיא תוקידבלו םיעוציב
 תאז -.הנחתו הנחת לכב היצזינורכניסהו
 רתויב יתוכיאה היהי יפוסה רצומהש ידכ

 תעצבתמ ,ןכ ומכ .גישהל ןתינש
 ללוכ בשחמה לש האלמ היצזילאקול
 .תירבעב י\וחסואפ 95-ל תומיאת

1 
 וובצ חומאתה

 לש עבצה תמאתה תכרעמ

 העיצמו לארשיב התחנ זז[

 .ףסכו ןמז לש ןוכסיח

 ,סופד יתב ,םיאקיפרג ,םיבצעמ
 ימ לכו תוריש תוכשל ,םוסרפ ידרשמ
 לע עבצ ןיב תקיודמ המאתהל קוקוש
 תוארוה ןיבל (808-ב דבועש) ךסמה

 | :חיכ1ר/6-!4₪08 |
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 זוזד/ה 61 תכרעמ

 ,ריינה לע רמוחה תספדהל תונתינה
 המאתה תוטיש ינימ לכב םויה דע שמתשה
 םיבאשמ זבזב ךכמ .האצותכו תוברוקמ
 .םירקי

 הודאה הא6| האהדה :דזדםאמ

 םודבא6] לש תבה תרבח ,לארשי
 תוכרע תא ונילא האיבמ ,לארשיב
 תמאתהל ,פייטוניל תיבמ 16006 -ה
 ןקתב סופדהו ךסמה ןיב (היצריבילק) עבצ
 הכרעה .(ימלועה עבצה דוגא) 166-ה
 ותומדל רשפאש הרמוח טירפ תללוכ
 ךסמל דמצומה אפור לש פוקסוטטסל
 רדשמ אוה ,עבצה תא ןחבאמ הזש רחאלו
 תרציימ וזו הנכותל הרזחב ויטרפ תא
 .ןקתה יפל קיודמ עבצ ליפורפ

 המו ליוכמ ךסמה ,הלועפה רחאל
 םג לבקתמש המ אוה ךסמה לע הארנש
 תוכיאה יכסמל תפרוצמ הכרעה .סופדב
 21"-ו 19" ,17" לש םילדגב [גזד גז לש
 הכרעה ריחמ) דבלב 8300 לש תפסותב
 תלעופ איהו (%1,000 לע הלוע דרפנב
 יותחשסאפ אד ,שוטניקמ תוביבסב

 .\צווהשסוע8 95-1

 יתלועה עבצה דוגיא

 לע דסונ (ימלועה עבצה דוגיא) 160-ה

 ,לפא ,אפגא ,יבודא) תולודג תורבח 8 ידי

 ןאס ,סקיפרג ןוקיליס ,טפוסורקימ ,קאדוק
 ינרצי בור ופרטצה ןהילא .וטנ'גילאטו
 ,ואדיווה ירישכמ ,םיקרוסה ,םיכסמה
 סופד-םדקה תונוכמו הקיפרגה תונוכמ
 ןתינ ךכו (תילארשיה םקטייאס ללוכו
 תורבחה לש דויצה יגוס לכב עבצ םיאתהל
 .תונושה

 ו י
 דיה ףכנב עבצ רט

 ףכ בשחמ לע לארשיב הזירכה ]17
 תכרעמ תא ץירמה ,6201,% ,דיה
 ה1:60501[ \(והח0סטֶ% הלעפהה

 אוה שדחה בשחמה .68 0
 עבצ ךסמ עיצמו וגוסמ ןושארה
 ובלושש םישודיח לש הרוש ללוכו
 .םיריעזה םיבשחמב הנושארל

 תא ססבי 6201.א יכ ,הפוצ הק"

 ילככ דיה ףכ בשחמ לש ודמעמ
 רמוא ".ינרדומה ןוגראב יזכרמ הדובע
 ק06-ו םיתרש םוחת להנמ ,זבלא יבוק
 תוילאנויצקנופ עיצמ אוה" .הע-ב

 דיינה שמתשמל הגוסמ הרישע
 ןפואב רבחתהל תלּוכי ליבקמבו
 תרושקתה תשרל ןיטולחל ףוקש
 ןקתה לכב ומכ הב דקפתלו תימוקמה

 ימינפ 0א1[ קשנמ תועצמאב .רחא תשר
 תוכרעמ להנמ לכוי רישכמב הנבומה
 לש ןקתה לכבכ םירבדה תא להנל עדימה
 ."תרושקת תשר

 704 תאיציל היצפוא ,ךכל רבעמ
 לש רושיק תרשפאמ טו 676 תועצמאב
 ינוציח ךסמל וא וקרב רישכמל בשחמה
 בשחמה ךותמ תויצטנזרפ תצרה ךרוצל)
 רדחב וא םיסנכ םלואב לודג ךסמ לע ומצע
 תושימג ןבומכ הנקמש המ ,ותובישי
 .הדובע תביבס לכב שמתשמל תיברמ

 ןושארה ,רומאכ ,אוה 620[.%-ה

 256 אלמ עבצ ךסמ עיצמש היישעתב
 וזוצה-6סחוזג8| ןונגנמ ללוכ (םיעבצ
 ,ןכומכ .םיעבצה לש תילמיטפוא המאתהל
 סיטרכל ידועיי טולסב בשחמה דיוצמ
 תא ררחשמש ((יטתוקהט188[1)) קזכה ןורכיז

 סיטרכ בולישל (26- א[618) םייקה טולסה
 ןורכיז סיטרכל וא 1.גא סיטרכ ,םדומ
 .ףסונ

 אוהו 8[1)16 ןבכ אוהו לודג ןורכיזה
 הלעפהה תויצקנופ אולמ לש לוצינ רשפאמ
 ןווגמ לש הקלח הלועפ חיטבמו (0:₪ 2.0 לש
 :םהיניבו םישודיחה

 ךרואב לוק טילקהל ןתינ - לוקמשר =
 ןורכיז לש 1או5 לע המילש העש
 .שדח לוק תסיחד עונמ תרזעב
 הכימת ללוכ - ינורטקלא ראוד
 .(םירחאו יראניב) .גו1ג0ן1זו6ח(-ב

 םיסקפ חולשמל - 04% עזס *
 .םתלבקו

 .םדקתמ שופיח עונמ - טעות *
 גיצהל ןתינ - ישדוח ךסמ םע ןמוי *

 .םישדוח 6 דע לש ךסמ
 .תיסנניפ הליבח - וחההשוג] *

 תליבח תא בשחמה עיצמ ,ןכ ומכ
 הלעפהה תכרעמ לש םימושייה
 ק06%6| ימושיי תוברל \/ומ]סואפ 05 0
 קסס אז ץסואטז סוחז ,קסטא6ז םאס6] לש 60

 א[וסזס5פס[1( קס6א6ז ימושיי ףסונבו

 כ טז!וטסא

 ,מ"עמ + 8990 אוה בשחמה לש וריחמ



 | ישיפס נש

 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 ןנובתהל חטשל אצי 12 תווצ
 ץראב וחתפנש 550 -סצ ירתאב
 לכל םוקמ וניליג - .הנורחאה הנשב
 .םוקמ ,וילא אובל םיענ ואמש החפשמה

 הנורחאה | ..הלימה אוהש םוחתב ו
 יקחשמל רוש קש המ כב היגולונכ נכטה

 | יוניכה) * "ואדיו יו = תונ במ/יקחש ?מ"
 .שדח רבד ₪

  לכב םי רגסנו םיחתפנ .םה .לארשיב
 [ ל םמע םיאיבמו ץראה יבחר
 / לחה - - תיבב קחשל ןתיג .אלש םיקחשמ
 / ךרד ,46-אוגא לש תואסרגב
 [ הלכו םילודג א תונחלוש

 / םיקחשמ םתוא .םירוטלומיסב

 שא ,בכר ילכ ךותב .שממ
 | 5. םיעונפוא  ,תוינוכמ

 וכדומה  = .|

 ₪ יד םש אצי םויה דע
 | הלאכ תומוקמל קפקופמ

 דמע הסינכב דימת -
 הסינכ לע רסואה טלש
 ' ומצע הנבמה ,16 ליגל תחתמ
  דדובמו םוטא היה דימת

 ₪ םינפכו ןוציחה םלועהמ
 .ךושחו קינחמ ,ףופצ היה

 בושח דואמ ונל היה"
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 תפאושה המכח .הלהנה  םעו ואדי
 םע 2 ? ר רפשל

 הז םא םג ,חוורמו חותפ ,ראומ היהי םוקמהש

 םייתש וא הנוכמ לע רתוול ךרטצנש רמוא
 .תתל היה ןויערה" ךרבא ןנור רמוא ",רתא לכב

 םוקמ ,החפשמה לכל יוליב םוקמ הזש רסמ

 לש המגיטסה תא תונשלו ,וב תויהל םיענש

 תומוקמל ער םש תרצויש תומילאו תוילולפא
 ",ולאכ

 ירתא תשולשמ דחאב היהש ימ ,תמאבו

 - .תליאו הרדח ,םי תב) 550-(י[ך'צ

 םלוא הליג ,(ביבא לתב ףינס חתפיי בורקבו

 םישובל םידבועה .הנוש הריוואב ₪

 ןיב לודג חוור שי ,50034 לש סיט ילברסב
 םיאליגה לכל חותפ םוקמה ,הנוכמל הנוכמ
 םעפ ידמ ,שגרומה ןתוחכונ רסוח תורמלו
 .םוקמל תונב םג תועיגמ ,םעפב

 היצלומיס
 ,5560 4-17 ירתאב חתפמה תלימ יהוו

 לחה .םירוטלומיסה םנשי ,תונוכמה לכמ רתוי
 הלכו םיעונפואו תוינוכמ ימדמ ,הסיט ימדמב

 ונשי .םי יעונפואו םימ יקס ,דרובטקס ימדמב
 האלכה - ינוימד בכר ילכ לש המדמ וליפא
 -האצמה ומכ הארנש והשמ ,םיינפואל ןואד ןיב

- 

 שממ הארנ לכה ילאוזיווה דצה תניחבמ
 "= .י'צניו הד ודרנואל לש

 בשחמבש ררבתמ 20 יקחשמ לומ
 רפסמ ,רתוי ההובג היצולוזרה יתיבה . ן

 יתוכיא לוקה סיטרכו רתוי בר םיעבצה |

 4 | םירוטקפהמ םלעתהל ןתינ אל ,רתוי |
 לילצה תמצוע ,עקרמה לדוג לש 4

 יכסמב הנומתה תופיפצו ,הקיסומהו [₪ -
 םיינזאמה תא םיטמה /1050-ה "8

 .\ 09 כ -ה םלוא תבוטל

 3-5 ינפל לש ולאמ רתוי הברה םיחלצומ |
 םירופיש ללגב אקווד ואל ,םינש

 ללגב אלא - הנכותה תמרב םייגולונכט ₪

 .הרמוחה תמרב םיינכמ םייונישו םירופיש [8
 דחאב בכור התא וילע עונפואה :המגודל '

 שממ עיגהל לגוסמ םירוטלומיסה ןמ =
 תויהל היה לוכיש והשמ ,ץראה לע תוחטתשהל

 תינקדקד האוושהב םא וליפא - ןיוצמ

 םויה לש םירוטלומיסה ,לכה ירחא

| "= 

 | -% ₪ קווית
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 םינש 10 ינפל רבכ תיגולונכט הניחבמ םייק
 טעמכה םיעונפואה רוטלומיס הב הפוקתב)ו
 אוה םג ,1131%02-(0)א היה קושב דיחי

 .(5504 לש

 םימייק תויהל ולכי הדימ התואבש ןבומכ
 םימ יקסו דרובטקס לש םירוטלומיס זא רבכ
 וצצ תונורחאה םייתנשב קרש הדבועהו
 -ה םוחת יכ תוארהל האב ,וללה םישודיחה

 שודג אוהו ,הפונתב אצמנ הא(

 ותוא דיפסהל ורהימש ולאו ,ירוקמ חותיפב

 רודיב תנוכמכ תיב לכל 70-ה תרידח בקע

 םעפ אלו ךכב יתאטח ינא םגו) הידמיטלומו

 דוע תוחפל תונלבסב רזאתהל וצלאיי ,(תחא

 :תובוט םינש המכ
 םהב ונלקתנש םירוטלומיסהמ םיינש

 וא 61.1.58 -ה יקחשמל םיכייש

 0 - תת וא הבור ,חדקאב םיזחוא ונא םהב
 ב ,בגא ,לדבהה .זזש המ .לכ טעמכ םילסחמו
 ו 6 0 אצ

 30- -511007585 -ו 50

 םי- כ085-הו םי - 1)200-ה לכ ומכ
 שי כ0000%1-ה יקחשמ לכבש .,אוה םהינימל
 - תומדה תעונת לע .הטילש ,םינקחשכ ונל

 איה דציכו תכלוה איה ןאל םיעבוק ונא

 יקחשמב ,תאז | תמועל | .תמדקתמ
 - ,םירוי קר ונא 510071א0 611 8
 9  .םיזז

 תיטטס .היהת קחשמה תביבסש רמוא אל הז

 םט6 4 קחשמב לשמל הרוקש ומכ) ןיטולחל
 םילוכי ונאו ,(אזאדחאסס -ב זזטאד
 ההעונת ךות תוניצס ינימ לכב תוריל
 .תומדקתההו העונתהש אלא ,תומדקתהו
 ונידי לע אלו בשחמה תועצמאב .תוטלשנ

 אוה ,בוטהו ןשיה שסז = סקמא אהדדסא)

6:1 
 קחשמה - תילארשיה 1אוא[םא5] ג תרבח לש ,א[6אוד קחשמה יואר תדרפנו תדחוימ תוסחייתהל

 וקיטסיו'גב אל ,םיילגרב ,םיטעוב שממ) םיטעוב ונאשכ ,ןישנוע תוטיעב לש רוטלומיס השעמל אוה
 הטיעבה תא תמגרתמ הנוכמהו רעוש םע ילאוטריו רעש עיפומ קנע ךסמ לע ,וילעמ .קיר רעש ךותל

 .רעושה תא עינכמ אל וא עינכמ רשא ,בשחוממ לגרודכ לש ותעונתל (המצועו הבוג ,ןוויכ) ונלש

 הה6פ<-ה םוחתב ווואופתפוג תרבח לש התוליעפ תא רקסל םיווקמ ונא ,בורקה דיתעב

 הבחרהב יתיבה ₪6-ה םוחתב

 יל שיפס נשי

 .(ןיינעל תחלצומ המגוד
 לש ןווגמ בחרמ ונשי הז םוחתב םגש וניליג

 םיחדקא ונל שי םהב םיקחשמב לחה - תונוכמ
 וא םיקוסמ לש םיחתות תודמעל דעו םיעלקמו

 ,חוטבש המו יאנותיע רוקיסב וא ליעפ ןפואב
 ,ןנערמ חור בשמ אוה 504-0[ןצ

 ,הפמל ואריווה יקחשמ תומלוא תא ריזחמש

 .םלועה ראש םע דחא -וקב ונתוא רשיימו

 - היזיוולט  תוינכותל תונוכמ

 םיקחשמב תויורחתו םירינרוט

 ,הז םוחתב תוחלצומה תונוכמה יתש) םיקנט
 00085 0" ךהמ -ו קגאא 18516 םה

 םיבורה ,רתוי תומכחותמה תונוכמב (םמהכ

 = ,םיידיב ונל םיללותשמו םיקשקשמ ,םידעור
 | "0265 לש םיטקפאב קחשמ ידכ ךות
 שמש קיטסיו'גל םימרוג ויהש [םתסמהסא
 .האנקב טיבהל טפוסורקימ לש (ןיוצמה)

 תדחוימ היווח
 = לכה ךסב םה םיקחשמה ראש

 םלוא לכב וב לקתינש המ
 יכ םא ,רחא ואדיו תונוכמ
 . חה תונוכמ דחוימ ןויצל םייואר
 - ,תויקנעה \ 11 ג ןדסווה 3
 ! היווחל קחשמה תא תוכפוהש

 1/0180 0 5 ו  תלהנה
 -- םיבר םיצמאמ העיקשמ
 תא םדקלו חתפל תונויסינב

 ימאניד רודיב דקומכ םירתאה
 םהירוחאמ .החפשמה לכל

 חוריאמ לחה ,םינוש םיעצבמ

 תלאשהל דעו תדלוה םוי תוביסמ

 ק
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 "- ,ץראב םינושה םירתאב ,םינוש
 " יווילב ,םלועב םוקמ לכב םישועש ומכ שממ
 ."םיסרפו םיעצבמ

 ,הז גוסמ תוליעפב קלח לוטיל חמשי \ 2

 םג ויהי" ,ךרבא חיטבמ ",דיתעב"

 .צבמ
 ישי"

 4 םניח זי גומיס הש /

 ינומיס 3-ב ךתוא ד ןופ פוק
 : יפינסמ שוזר םני 1 0

 ג עצבמה 0-1 0



 בטיה ונל הרוכזה 51588 4 תרבח

 ומכ םיראופמה טסווקה יקחשממ

 יה( זז

 תרחוב םירחאו עז.

 תוחפ הדובע יקיפא הנורחאל

 םירוטלומיס ומכ התניחבמ םייתרגש

 .החפשמה לכל תונכותו

 ,החפשמה לכל םיחותיפה תרגסמב

 םירתוכ ינש םישדוח המכ ינפל ועיגה

 חולה יקחשמ םהיניב ,לארשיל םיניינעמ

 יכ ריכזנ תישאר .₪כצ1.₪ לש םיפלקהו

 בתכ ,(1769-ב רטפנש) ליוה דנומדא

 השימח לע םירפס וייח לכ ךשמב

 תא שידקהש הז היה אוה םצעבו םיקחשמ

 חולו םיפלק יקחשמ

 יקוח לש טלחומו יפוס חוסינל וייח

 ,שב-שש ומכ םיירלופופ םיקחשמ

 ידכ םירחאו הקמד ,רקופ ,המחלמ

 רתוי וא תוחפ קחשל לכוי ולוכ םלועהש

 .ןפוא ותואב

 םיפלקה יקחשמ
 תוחפ אל ללוכ םיפלקה יקחשמ רתוכ

 :םהיניב ,םיירלופופ םיקחשמ 12-מ

 ,א1.סאמס[אמ ,ימר ,רקופ ,תוינימש

 ,םטסאאפ ,תובבל ,המהלמ
 ,תודימריפ ,'גרירב ,סק[םמםהשסמ

 5 0₪5-ו סו.ק או גוןס

 | חולה יקחשמ
 חולה יקחשמ רתוכ

 םיקחשמה 10 תא ללוכ

 ,םינמזה לכ לש םיבוהאה

 ,שב-שש :םהיניב

 ,טמ-חש ,הקמד ,םי-תוברק

 תומלוס ,"25" ,ונימוד ,תיניס הקמד

 .2ם% ₪0₪%58-ו הטכאי ,םילבחו

 םייפרגה םיטרפהש ריכזהל יואר

 ןקחש תומד ,דנואס ומכ םייתריוואהו

 תינושל תועצמאב יונישל תונתינ 'וכו

 תורבוחה ,ןכ ומכ .ונל תעצומה תויצפואה

 תוארוה תא תוליכמ רתוכל תופרוצמה

 תא לכה לעמו םיקחשמב שומישה

 קחשמו קחשמ לכ לש ירוטסיהה רופיסה

 .קתרמ תוחפ אל תויהל יושעש המ

 51588-ש רמול השק ,תאו םע

 יעבטה ישוקה לַע רבגתהל החילצה

 "יתימאה רבדה" לש שוגירה תרבעהבש

 הרובחה וא שב-ששה תויבוק תלטה ומכ

 הביבסה לא 'גדירב תקחשמש

 תוימנא תשוחת ןתונש המ ,תבשחוממה

 תועצמאב ןזאל םיסנמ התוא תמיוסמ

 תעצומה םיפתתשמה יוביר תייצפוא

 .ןאכ

 תללוכ ח"טמ תיבמ יבוד תרדס
 םיריעצל םידעוימה םירתוכ השולש

 ,בשחמה ישמתשמ ןיבש רתוי

 םייכוניח םינכת תוסכל םילדתשמו

 םע הנושאר תורכיה תוברל ,םינוש

 .בשחמה

 הלודגה הקתפרהה
 םיריעצה םידליל דעוימ הז קרפ

 ךורעל התרטמו ,2-4 ינב ,רתוי

 בשחמה םע הנושאר תורכיה
 עשעשמ לויטל האיצי ךות
 שיאה" ,יבוד םע ינקתפרהו
 .בשחמה ךסמ לע "ונלש

 ןגב שחרתמ לויטה
 לע םגו יראפסב ,תואקתפרהה
 שוגפי םכלהמבו םיה תפש
 לגרתיו םישדח םירבח דליה

 השדח הדמול איה יל ץוג יל ץוע
 איבהל הסנמה סולפ הידמ תיבמ

 תודגא רופיסל בשחוממ דוביע

 .יסאלק

 וא עמש אל ,עדי אל ,רכז אלש ימל
 ,ןחוט תבב רבודמ יכ רפסנ רחא ץורית לכ
 תלגוסמ איהש הפ לבהב הנעט רשא

 עמוש ,הלזמ עורל .שקמ בהז תוותל
 םע לפא ףתרמב התוא אלוכו ךלמה תאז

 יתלבה תא תושעל חילצתש הדימבש
 הדימבו השיאל התוא אשיי אוה ןמאיי

 .התוא לסחי - לשכיתש
 ,םינוא תרסח ןחוטה תב דועב ,ךכו

 רוזעל חיטבמה ןטק ןודש ףתרמל עיגמ
 רוסמתש יאנתב התחטבה תא םייקל הל
 אלא .דלוויישכל רוכבה הנב תא ול

 | החטבה ךות ,היווט תנוכמו שק הברה

 יבוד תרדס

 ח"טמ לע םילדג

 ול ורזעי רשא ,תוינושאר תויונמוימ

 לש תבשחוממה הדובעה תביבס תנבהב
 םיקוזיח תלבק ךות ,תאז לכ - קחשמה
 עייסיש ימצע ןוחטיב תשיכרו םייבויח
 .םיבשחמה םע ותדובע ךשמהב ול

 םיאובחמב םיקחשמ
 רבודמו 3-8 ינבל דעוימ הז קרפ

 הריצי ,דומיל ןיב בוליש איהש הדמולב
 קחשמל ףרטצמ דליה ,השעמל - ףיכו
 ילעב וידידי םע יבוד לש םיאובחמה
 שומישב הסנתמ אוה ךכ ידכ ךותו ,םייחה
 .רבכעב ןושאר

 קחשמה ךרואל
 יבודל דליה רזוע
 תויחה תא אוצמל
 ןיב תורתתסמה
 ,ומויסבו ,םיכסמה
 תונהיל ןמזומ אוה

 יל ץוג יל ץוע
 תודמולו תודגא

 ונב תא הדליו ךלמל האשינש רחאלש

 קוניתה תא רוסמל ונתרוביג הברס רוכבה

 קר םכסהה לע רתוויש ןעט רשא ,ןודשל

 .ומש תא תולגל חילצת םא
 ונא ,הדמולב שומישה ךלהמב

 קלוחמה לודג ךובמ ךותל םיסנכנ

 ינועבצ רודכ רדח לכבשכ ,םירדהל

 ינימ לכב תמיוסמ היווירט תלאש ליכמה
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 ,יביטקארטניא ןורכיז קחשממ םג

 .םיכסמה תעיבצמו םילזאפ תבכרהמ

 רוביגה יבוד
 קחשמ ןימ דמוע הדמולה זכרמב

 וירושיכל םאתומה ,קתרמו חתומ הלועפ
 יבוד םע אצוי דליה - ךרה ליגב דליה לש
 וירבח תא ליצהל ידכ תואקתפרה עסמל
 המויאה הדלזירג לש היפושיכמ םידמגה
 .ווגוהמ הפשכמה אל וז ,אל)

 רישע קחשמ ידכ ךות

 ,הקיסומבו היצמינאב תיסחי
 תויונמוימ חתפמ דליה

 תויונמוימו תויתבישח

 תלעפהל תושורדה תוירוטומ
 הדמולה ,ןכ ומכ .בשחמה

 ,םיקחשמ הרשע העיצמ
 ישוק תומרב םיגרודמה

 .תונוש

 לע הנוכנ תונעל איה הרטמה .םיאשונ

 רירשה והמ :ןוגכ תולאש רתויש המכ

 תכרעמ תארקנ ךיא ?ףוגב רתויב ןטקה

 .'וכו ?םיבכוכ
 רובצל ונילע ,קחשמה תטיש תניחבמ

 תובושת 3 תועצמאב בהז ירודכ 3
 םירודכה 3 תא רובצנש עגרבו ,תונוכנ

 אל יכ ןיוצי .אבה רדחל האלה ךישמנ
 ןמז חקולו בהז רודכ עיפומ הלאש לכב
 .םירודכה תא םירבוצש דע המ

 רופיסה תא בהוא דואמ ינאש תורמל

 בייח ינא ,סולפ הידמ לש ה'רבחה תאו

 תא ריבעהל חילצמ וניא קחשמהש רמול

 הדגאה לש תרדהנה היזטנפה תריווא
 לש יטסווקה לאיצנטופה אולמ תאו

 םייתסמ קחשמה לכה ךסבו ,הלילעה

 .יידמ םדקומ בלשב



 דהוא התאש זוחבנה תא 'ל'בות והיאש ץיקה רש טהורה בשחמה קחשמ
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 1 םיידיג 1 1 "8 ראידנומ תנורא ה יהו 1 וא

| = 7-7 0 == = 

 רי הר 2 |

2 

4 -'- 

 סקטא]5

 .דימתמ הלק 'לפ לא'דנומל ךרדה וישנץמ
 \ התוא חש ףיחתתו הבווקה םיבשחמה תונחל ץוו

 ג אה"ש53 םימולשת השולשב .דבלב ה"ש159 - \\? יארוקל עצבמ
 1ן - 566 - 2 > -(כ 5-46 :ו'שכע םינ'מזמו םיושקתמ

 לש ימשרה קחשמה
 '98 םלועה תופילא



 ילש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא יתמסרפש זאמש בל יתמש

 בותכל אל בל ומיש ךא ,ונתוא חמשמ דואמ הזו םיסקפ חולשל םתקספה

 זא תירבעב בותכל םיצור םתא תאז לכב םא .תירבעב ינורטקלא ראוד

 ךמסמה תא.ודימצהו ,(הנשמ אל שממ) ןלילמתב וא 1%01680-ב ובתכ

 .יילא םיחלוש םתאש ינורטקלאה ראודל

 = 3)כ

 :תיניינעמ הלאש ונילא חלש ןהכ רתיבא
 לש הדובע תביבס םע 486 בשחמ יל שי"
 לוכי ינא ךיא ,(!?%) תילגנאב \/ וחש0ואפ 5
 "?תירבעב בותכל וא/ו אורקל

 םושמ תניינעמ הלאש וז לכ םדוק ,ןכבו
 תכרעמ ול שיש ימש איה תחוורה הרבסהש

 לוכי אל תילגנאב /ןת6סוא8 95 הלעפה

 וזה הנקסמה תמאה ןעמלו ,תירבעב דובעל

 ונצראב ;רקיה רתיבא .תקיודמ שממ אל

 בתוכש ,םילילמת דבעמ חתופ תנוטנטקה

 רבודמ .תירבעה איה אלה ,שדוקה תפשב

 ריבד ץוביק לש ()115%7  םילילמתה דבעמב

 תולת לכ אלל וניתפשב בותכי אוהו ,םורדב

 וז םא ןיב ,ןקתומ אוה הב הדובעה תביבסב

 תילגנא הסרג וא (...םתסה ןמ) תירבע הסרג

 95 הז םא הנשמ אל) \\וחסש'\ תנכות לש

 ,(רשוחטסוש< 3.11 וא \צוחסואפ

 133 םויטנפ בשחמ יל שי" :רפסמ רירפצ
 הסנמ ינאש םעפ לכבו ,ןורכיז 18)16 םע
 םינקתומש םיקחשמהמ קלח ליעפהל
 בשחמהש האיגש תעדוה העיפומ ,ילצא
 תאו 0.0078%/| םיצבקה תא אצומ וניא

 יתחלצה המ ןמז רחאל - 0זהו
 95-ב 5ץ6₪(5ח -ה תיירפסב םתוא אוצמל

 תיירפסל םתוא יתקתעהשכו ,(/וה0%8
 ,איה יתלאש .הרושכ דבע לכה קחשמה
 ילבמ םיקחשמה תא ליעפהל ןתינ ךיא
 םעפ לכָב הלאה םיצבקה תא קיתעהל
 ".שדחמ

 יתאצמו יתשפיח ,יתשפשפ ,ידידי רירפצ

 םיצבקה תצוכקל םיכייש ל"נה םיצבקה ינשש

 גוסמ הנכות ןיקתמ התאשכ ךלצא םינקתומש

 יתש ונכתיי הנקתהה בלשב .[כוזשסו%א

 וא ךל שבתשה [כוו6ס[א -הש וא - תויצפוא

 לכ לע .ויביכר תא ההזמ שממ אל קחשמהש

 -ה תנכות תא שדחמ ןיקתהל הסנ ,םינפ

 תא הסנ זא קיפסמ אל הז םאו םווססזא
 .ומצע קחשמה

 .היעב שי םינדא בשוממ ץרווש רואל
 םע 100 םויטנפ תרוצתב אוהש ,בשחמב

 ןורכיזה יוהיזב היעב שי ןורכיזז

 הנומ אוה בשחמה תלעפה ןמזב - ימינפה
 ,16-ה לכל עיגהל ידכו ןורכיז 8א[0 דע קר
 .בשחמה תא שדחמ לחתאל וילע

 שיש ןכתיי .תבכרומ הלאש יהוז ,ןכבו

 6105 לש המרב בשחמה תורדגהב היעב
 םיצחול רשאכ םיעיפומש םיכסמ םתוא ולא)

 ימלו ,(בשחמה לוחתא ןמזב 121. ןצחל לע

 ץילממ יתייה אל בשחמה יזרב אצמתמ אלש

 םש עצבל ןתינש םושמ יידמ רתוי םש טטהל

 רתאל דואמ השק ךכ רחאש םיקזנ ינימ לכ םג
 תונרקסה רצי תאז לכב םאש ךכ ,ןקתל וא/ו
 ץלמומ זא ,םש הרוק המ קודבל םיבייחו רבוג
 .רתוי תצק אצמתמש והשימ לש הרזע לבקל

 שיש איה הדמחנ תוחפהו היינש היצפואה

 לוכי ןיינעה ןאכ םגו ,ןורכיזה יביכרב הלקת

 המכו המכל קלחתהל
 היעבב לחה | תויעב

 דחאש  ,"הטושפ"ה
 טושפ ןורכיזה יביכרמ

 היעבב הלכו לקלוקמ

 איה תבכרומ :רתוי תצק
 ינש ןיב תומיאת ןיאש
 .ןורכיז יביכר

 אוה רבד לש ושוריפ

 םויטנפה יבשחמ בורש

 תונורכיז תרוצתב םידבוע
 רמולכ ,םיילאוד
 לעב בשחמ

 ןורכיז 0

 ינש םע | היהי

 ,וכותב 4%10 יביכר

 !6\[;ם םַע ,בשחמ

 לש םיביכר 4 םע היהי

 לש םיינש רמולכ) 40

 וא (4 לש םיינש דועו 4

 ,ןכ ומכ .'וכו 8א10 לש םיינש

 םיגוסמ םיברועמ םיביכר ךל שיש ןכתיי

 ןימזהל יושע הז םגו (ם₪0 + ליגר) םינוש
 ,תורצ

 ול שיש רפסמ ת"פמ רלפנייש ביני

 ןנוכו 1₪\16 ןורכיז ,133 םויטנפ בשחמ
 ;לאוש אוה ,ןכ ומכ .16 לופכ םירוטילקת
 דבוע אל ילש םירוטילקתה ןנוכ המל .1

 ?ןכ()5 -ב

 ?םיצבק םיצווכמ ךיא .2

 הבושתה תא דקמל יתיסינ ,ביני םולש
 :םיקלח ינשב

 רבוע אל ךלש םירוטילקתה ןנוכ .1
 ירחא .םש רדגומ אל אוהש םושמ 05()1-ב

 /וחססוא< 95 ןיקתמ התאש עגרב ,לכה
 יצבוקב םייופינ ולא יא תעצבמ הנכותה
 ץבוקבו | גוס6א6ט.081[-ב) ךלש לוחתאה

 הליחתמ היעבה רשאכ 58
 םא קודבל שי ,לכ םדוק ,[0025 -ל םיאצוישכ
 םירוטילקתה ןנוכל תויטנבלרה תורושה

 .תולטובמ ןהש הארנכ ,ןכ םא - םש תואצמנ

 התוא קחמ ,זטווו תדוקפ ןהינפל תאצמנ םא
 אל תורושה םאו שדחמ בשחמה תא לחתאו
 תא שדחמ ןיקתהלמ סונמ ןיא וא תומייק
 .םירוטילקתה ןנוכ לש םירביירדה

 תומייק - טושפ יד הז םיצבק ץווכל .2
 יכהו .תוירקיע תונכות יתש

 ,תאז תושועש תוצופנ

 4281 תארקנ תחאה

 וא ק%/]7 היינשהו

 הלא - םעה יפב ]0

 ווחטוג<- ל רשאכ
 תוליבקמה תא שי
 ווגחלוק | ,ןהלש
 ידכ | .\/ום/\זן-ו
 שמתשהל ךיא תעדל

 ₪005 לש המרב ןהב
 0 2]:/% בותכל שי
 2 זאו ,( 81/7 וא)

 | תוארוה לכ תולבקתמ
 תוליבקמב | תונכותל עגונב) הלעפהה
 תא אורקל שי \\וחשטסש< תחת תודבועש

 .([151.-ה ךמסמ

 םילוקמר יל שי" :בתוכ ספד רמוע
 קילדמ ינאש םעפ לכבו ךסמ ידומצ םניאש
 דואמ קזח "קאפ" לילצ ןיעמ עמשנ םתוא
 םאה - םינפב ץצופתהל ךלוה והשמ וליאכ
 "?םפילחהל ךרוצ שיו םילקלוקמ םה

 .הלקת וניא ראתמ התאש המ ,רמוע
 ןיעמ) לילס שי וילעש טנגממ םייונב םילוקמר
 (קד למשח טוח וילע ףפולמש ןוטרק לילג
 תעירי/ןוטרקה לש ימינפה וקלחל קבדומה
 לש ימדקה וקלחב םיאור ונאש קיטסלפ

 ךרה םרז רבוע דבוע לוקמרהש ןמזב .לוקמרה
 תא דיערמ ,טנגמה יבג לע ענש לילסה
 ת/ארקנש  קיטסלפ | תעירי/ןוטרקה
 תויצארביו תרצוי הנרבממה ,"הנרבממ"
 תא םיעמוש ונא ךכו ונינזואב תוטלקנש
 רואית ,בגא) םילוקמרהמ םיעקובש םילילצה
 םהל שיש םילוקמרה יגוס לכל םיאתמ הז
 ,(תוינזוא ללוכ הנרבממ

 םילוקמרה תא ליעפמ התאש עגרב ,וישכע
 ,לילסה ךרד תימואתפ המירזו חתמ תציפק שי

 דערְל םרוגש
 ימואתפו דח דער ותוא - הנרבממה לש דח
 עיבצמ אלש המ קזחה "קאפ"ה םצעב אוה
 םורגל לוכי ךא ,םילוקמרב הלקת לע
 הנרבממה לש העירק ומכ ,דיתעב הלקתל
 תא תסירהו ימואתפ דער ותוא ללגב
 לוקלקל יוכיסה תא תיחפהל ידכ .לוקמרה
 תא רוגסל וא שילחהל ץלמומ לוקמרב
 ךכ רחא קרו םילוקמרה תקלדה ינפל םוילווה
 ,שדחמ ותוא ריבגהל

 עדוי ינא - םעפהל ונתניפ ןאכ דע
 ,םכלוכל תונעל יתקפסה אלש
 קלה לע קר יתינע םכקלחלו
 רשפא יא תושעל המ לבא ,םירבדהמ

 קר סחייתהל וא םלוכל תונעל -
 ,םיינש וא דחא בתכמל

 - תוינפל תבותכה
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 ןמדירפ ילט :תאמ

| 
 - טצט|טקשתא 006 תרבח
 םייסאלקה תויויה יקחשממ הענמ
 3 (51ו001- 6תו-טק)

 רואזוניד ומכ זמשנ קורוט* םשהש תורמל
 תא ליחתהש ביבח שנרב השעמל אוה ,ומצעב
 החלצהל היהו ;64 ודנטנינב ולש הריירקה

 ו
 ,רומאכ ,התשע 26 -ל יקנהו יטתסאה
 .קחשמ ונל האיבהש ,[26/610007% 006

 ,תילאוזיו הניחבמ םיהדמו זירז ,ריהמ |

 לידבמש ,1'טזסא -ב רתויב טלובה ינושה |

 אוה וגופמ 0 ראש לכמ ותוא

 םירואדונידה שח
 הרואפתה

 ,השעמלו =
 םיבצעמה |

 ,םיאכדמהו םילפאה תונורדסמה תא ופילחה

 ו
 :םימ ילפמו תורהנ ,תוסורה םירה

 = הלילע

 תצלפמה תא סיבהל ךילע רבד לש ופוסב
 (רתויב הקזחהו הלודגה ,ןבומכ) תישארה
 .והשלכ רואזוניד תומדב

 לודגה רחבמהמ בכרומ תשומחתה רגאמ
 גוסב יתיאר ינאש קשנ ילכ לש רתויב
 ץח אוה רתויב שלחה קשנהשכ ,הזה םיקחשמה
 ם יחדקא םיאב ךכ רחא ,תשקו 6,"

 .(₪/169) דיצה 'יבורו יי 5 :
 :הבורו רזיילה .יקשנ םיעיגמ זאו | <>

 ,(טטק6 6 האפקהה |
 תרשרשה הבור .עיגי ןכמ רחאל =

 ןבדבודה" ,זאו (דחוימב ינלטק)
 לעב ימוטא קשנ - "תפצקבש =

 ,רידא העיגפ סוידר

 םלשומ אל דחא ףא =
 יבלש בורב ,רעצה הברמל | -

 שפחלב וקסעת קחשמה -
 לע םירותפכ רחא |

 םבור -  תדלקמה
 יי
 תולגל תורשפא ןיאש
 םישרוד םבורו םתוא
 .יביסנטניא שופיח
 שממש אצוי ,ךכו

 םירבעמה

 ,יזכרמ רעש  ךרד

 לכל עיגהל רשפאו

 םיבלשהמ דחאו דחא |
 רפסמ תא םתאצמש הדימב |

 ,תשא6ת 2-ב ומכ

 ליבשב רוזחל םג רשפא) םישורדה תוחתפמה
 םאו ,חוכ םינתונש םיסונוב וא תפסונ תשומחת
 םייח ולבקת הלאכ םיסונוב 50 וחקית
 .(םיפסונ

 הקיפרג ...ה ןדיע תוחתפתה
 םיצחה .,םיבורה ךרד ,םינושארה םיבלשהמ

 םימדקתמ םיבלשב םיעיפומש) םירזייחל דעו
 תרואפת םע םימיאתמ אל תצקו רתוי
 םיבצועמו םיריוצמ ,דחא דחא ,םלוכ ,(לגנו'גה

 ,הביהרמ הרוצב

 30-ה עונמ ,רעצה הברמל ,תאז םע

 .תויטתסאה תא תויחהלב לשכנ טושפ קחשמב
 תרצוי חותפ םוקמ לש הרואפתש םושמ תאז
 30-ה עונמו דבעמה זא יכ העונתב היעב
 ,(['וחוטפ) םימיירפ רתוי לכעל םיכירצ
 - בושח יכהו םילודג םיקחרמ םע דדומתהל

 ,ףצר לע רומשל םהילע
 - תועצמאב היעבה לע הרבגתה 7006 תרבח

 .הדש תא ליבגמש ,ךימס לפרעב שומיש

 רזוע םנמא אוה - דואמ ןטק סוידרל הייִארה
 ךכמ האצותכ ךא ,תוריהמב להנתהל קחשמל
 םירוציהו ,דואמ םצמוצמל ךפוה הייארה הדש

 יי
 דתו מ

 םוכיסל
 הגיצמ 1טזסא לש 6--ה תסרג ,יתעתפהל

 תסרג רשאמ רתוי םימישרמ םייפרג םיעוציב

 תוירי לע ולש תודקמתהה ךא ,64 ודנטנינה
 תכפוה תודיחו םילזאפ לע אלו תומלוע יוליגו
 תוכיאל סחיב יידמ טושפו יסיפבל קחשמה תא
 .תיפרגה

 רות א 5

 .הקיפרגהו ןשקאה ישנא :דעי להק 1

 תונורדסמ דוע אל ,הרידא הקיפרג :דעב |
 !ןשקא לש םיחותפ םיבחרמ אלא ,םילפא |
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 ?תענכנ טפוסורקימ
 םיכורא םייטפשמ | םיקבאמ רחאל

 תעצבמ איה יכ טפוסורקימ העידוה םיכשוממו

 ידכ תורחא תורבח םע הלש םיזוחב םייוניש
 - רתוי הבחר תורחתל קושה תא חותפל

 ינפל רבכ לחה םימכסהב םייונישה עוציב

 לש םרפסמ לדג טא טאו שדוחמ הלעמל

 .םישדוחמה םיזוחה

 ינפוס גורדיש

 םירקמב יכ הנורחאל העידוה 3601 תרבח
 הלש םימדומה יגוסמ קלח לש גורדיש םירידנ

 יתיישעתה טרדנטסל %0-56ק% תוריהממ
 לככ .לקלקתהל םדומל םורגל לולע 0
 לש םימגדהמ קלחב קר רבודמ הארנה
 םימדומל אלו םיאשינ םיבשחמל םימדומה
 ךכ | ,םיינחלוש םיבשחמל | םידעוימה
 םדומה יכ וליג גרדשל וסינ רשא םישמתשמש
 טושפ הזש וא ותוריהממ םירכינ םיזוחא דביא
 .ופרשנ םיימינפ םיקלח המכו דובעל קספ

 לכ תא ףילחת יכ עידוה 3ס0ח₪ו תרבח
 רבכ םיגרדושמה םימדומל ומגפנש םימדומה
 ,לעפמב רוצייה בלשב

 | חטא" ל 86
 רבכמ אל הררחיש תיגברונ הנכות תרבח

 צ6וטבק6 4-ה לש אתיב תואסרג רפסמ

 הנבנ הז ןפדפד - 1.וחטא הלעפהה תכרעמל
 תרבח הררחישש רוקמה דוק סיסב לע
 ןפדפדה תא תללוכו בחרה להקל 6
 ינורטקלאה ראודה תנכות תא ,ותומלשב
 .ןויד תוצובקב הייפצל הנכותו

 רוקמה דוק תא וחקל םיגברונה ,השעמל
 ותוא וכפהו ,הליזומ הנוכמה ,[\טופטגק6 לש
 יכ ןיוצי .[.ותטא תוכרעמל המגדה ןפדפדל

 2-34כ

 (1א[]א תכרעמ לש גוס הניה [.ותטא
 הלעפהה תכרעמ) /6- יבשחמ לע תלעפומה
 רקיעב םיחתפמה ןיב דחוימב תירלופופ וזה
 רוקמה דוקו םניחב הדירוהל ןתינש ןוויכמ
 .("ישפוח בבותסמ" הלש

 תא הליכמ הניא תיחכונה הסרגה ,תאז םע
 ןיא) .תירוקמה הנכותה לש תונוכתה לכ
 ימושיימ קלחב אלו הווא'גב האלמ הכימת
 דיתעבש רמול רשפא ךא ,(עדימה תחטבא
 .וזה המרופטלפה לע הבר תומדקתה רצווית

 טנרטניאב הדובע טרדנטס

 תרבח םהיניב הנכות ינרצי לש הצובק
 20-מ רתוי דועו 37 ,ןאס 6

 טרדנטס לע הנורחאל ומיכסה ,תולודג תורבח

 תונכותל סחיב תרושקתו הדובעל דיחא
 .טנרטניאה תביבסב תולעופה

 םירצומו תונכות ןיב תוירושיק תריצי ,םויכ

 השק תויהל היושע טנרטניאה תביבסב םינוש

 הדימב דירוהל הלולע םג םיתעלו תבכרומו
 ,םלוא .תוכרעמה יעוציב תא תיתועמשמ
 עוציבב ךרוצה תא ענמי שדחה טרדנטסה

 0 00 ו 50 טסה 03 קטטה | פו וס |60

 עצבל ולכוי ולא תונכותו ,תונוש תומאתה

 ךוותב ךרוצ אלל ןהיניב הרישי תרושקת
 ושממי דציכ רורב אל ןיידע ,תאז םע .והשלב
 תודמועש תורבחה לכ שדחה טרדנטסה תא

 .תווקלו ןיתמהל קר ונל רתונו וירוחאמ

 השילג יזכרמ
 רפסמל םיעדוותמ ונא ןמזה רבועש לככ

 םייזכרמ רתויו רתויל םיכפוה רשא םירתא

 ללכ ךרדב םה ולא םירתא .טנרטניאה תשרב
 לס תא םיביחרמ טא טא רשא שופיחה יעונמ

 ,ףטוש עדימ ,תושדח תורתוכל םיתורישה
 םיתוריש ,םניח ינורטקלא ראוד תונובשח
 ינש ,םויכ .דועו דועו ראודה תוביתל םינוש
 -הו םאסוו6 םניה רתויב םילודגה םיזכרמה
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 4650826 ר"וי ןגס ,ןוסרדנא קרמ *

 ושמשי 1%1%)1 - ל הלעפהה תוכרעמ יכ עידוה
 הירצומ חותיפל תירקיעה הלעפהה תכרעמכ
 ,[46ו80306 לש םיידיתעה
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 תניפ

 תואיצמה
 םינפתמ ונא תואיצמה תניפב שדוחה

 ירתאב זכרתנ ךכיפלו תוברת טעמב קוסעל
 .תשרה יבחרב םינוש תונמוא

 םחאה

 וג 11ןכ:/ /\א ארה." .ש0 ה
 םינוש םינפצמ בכרומה יתונמוא רתא

 תפמ וליפא יכ ריכזנ ,ןיינעה ךרוצל .םירזומו
 אלש ימ זא .הצחמל תנפצומ המצע רתאה
 תוכבוסמ תודיח ילבו תונמוא ילב רדתסמ
 ,ןאכ ומצע תא אצמי

 וחזסז ה
 112: ריר הזזה

 לש גוס רוציל הסנמ הזה ילארשיה רתאה

 תיחרזמה הריציל תיברעמה הריציה ןיב תודחא
 גיצמ רתאה ,השעמל .םינושה הינווג לע
 ןתינ ןהיניבש ,תונוש תוריצי ימלועה להקל
 תודובע ,םיטישכת ,תינרדומ תונמוא אוצמל
 .דועו תכתמ

 קרוי-וינ לש םוליצל ןוכמה
 12: חל כ .60 ה

 תונמואל המב רתאה לש ותויה דבלמ
 לש תורידא תויומכ וב אוצמל ןתינ םוליצה
 .וזה האלפנה תונמואה לע עדימ

', 

4 

₪ 

.)/ 

 יזחצ
 םיימורדה תורואה וידוטס
 ור כ | רה 50115.6

 לש תוידוחיי תודובע גיצמ הזה וידוטסה

 ,םהלש םוליצה תועסמ יפל םינוש םימלצ

 תוזוחמב תוזכרתמ ןמצע תודובעה רשאכ

 :ןוגכ ,םלועב םינוש תומוקמ לש םיימורדה
 ,הילטיא ,וקיסקמ ,תפרצ ,ב"הרא םורד
 .דועו דנלריא ,םאנטיו

 שדוחה רתא

 א אא צ סח א וא פדוד טד ש ס+

 קוסד 6
 תינרדומ תונמוא
 ₪ 12 :/ ערר 2.01.60 1 505//

 תוגוצתו עדימב שודגו םלש רתאב רבודמ
 אוצמל רשפאמה ,תינרדומ תונמוא לש
 תונמוא אשונב תוחיש ,םינמוא תמישר
 ,םינואיזומו תוירלגל םירושיק ,תינרדומ
 ןיזגמ ףאו םידחוימ םיעוריא לע תועדוה
 ,אשונב

 0 - ב

 ס0ח5.60הה
 - םיילגר עבש שי שיבכע הזיאל
 וא קורי סובוכרוא ,הרוחש הנמלא
 ?קדחה שיבכע

 היווירט תולאש לע םירבדמ ונא םעפה
 ילכמ דחא ,טסחטפ.טסחו טנרטניאה רתאמ
 .תשרב רעונו םידליל עושעשהו דומילה
 לש תפסותב המוצע עדימ תומכ ליכמ רתאה
 ההובג המר םע םיילוקו םיילאוזיו םיטקפא
 הליבחב לכהו תויביטקארטניא לש דואמ
 .תחא הייפיפי

 לודג רפסמ םישרמ ןפואב חראמ רתאה
 יקחשמ ,תודיח ,םיקחשמ תואמ לש דואמ
 לכה - תורחא תויכוניח תויוליעפו הבכרה
 היצמינא ,עבצ לש תפסותבו היח הרוצב
 ווחי רתאב םירקבמה .המיהדמ הקיפרגו
 רקחל רעו סוגפאלגה ייא רקחמ לחה ,לכה |

 ולכוי ,ןכ ומכ ,הרפה לש ןיעה תרוצ
 תויטקרפ תולעפהב תוסנתהל םיפתתשמה
 תובוב ןיכהלב לחה םירבד דומלל ומכ רתוי
 .ןורטאית הזחמ תביתכל דעו דב

 - םיירקיע םיקלח השימחל קלוחמ רתאה
 רשאכ ,ןוימדו הקידב ,הריקח ,עבצ ,קחשמ

  זכרתהל םיצורו רתאה לא םיעיגמה ולאל
 עונמ רתאב םייק ,רתוי םידקוממ םימוחתב
 עדימ אוצמל ןתינ ותרזעבש ימינפ שופיח
 שופיח ,לשמל .םינווגמו םינוש םימוחת לע
 ףדל רתיה ןיב ליבוי "רגרובמה" הלימה רחא
 םיכרע ,ריהמ ןוזמ לע תודבועב אלמה
 "ללח" הלימה רחא שופיח ,'וכו םייתנוזת
 ,הימונורטסאה ימוחתב בר עדימל ליבוי
 בכוכב ילאוטריו רויס ,ינוידב עדמ תורדס
 .דועו הגונ תכלה

 | םלש ןפדפד ןולח ךותב יונב ולוכ רתאה
 ירותפכ לכב ךרוצה תא לטבמ רשא ץצוקמו
 תעצבתמ השילגהש ךכ ,םיירוקמה ןפדפדה
 האב וז הטיש - דבלב רתאה ןולח ךותב
 ,רתאל םיסנכנל רתוי החוטב הביבס רוציל
 םינטקה םיחאה תא בישוהל ףא ןתינש ךכ
 לגרתהל ךרוצ שי ,ןכ ומכ .הזה רתאה לומ
 ןמז ירחא םלוא וז השילג תטישל הליחתב
 תיניצר היעב הווהמ וניא רבדה דואמ רצק
 ךרוצ שי םיתעלש הדבועל טרפ ,יידמ
 .הלקת הקיפרגהש דע ןיתמהל



 שמתשהל ןתינ דציכ הארנ םעפה
 ןווגל ידכ הביבסבש םיצפחבו תורוטסקטב
 ידכש רוכזל בושח-ךא ,טנרטניאה רתא תא
 םיקוקז ונא - הז שדוח תנדס תא שממל
 כ .די גשיהב קרוסל

 םיליעיהו םיבכרוו יה עבטה ןמ םימצע
 לדוגב םילבגומ וא ןוכ ךא ,הדובעל רתויב
 תלת םימצע קה לל ו ונידיבש לש

 ח םוקרו

 ק םיננא קל
 םג ךכו ןייִנעל םיליעי םינוש
 .ןוגכ תיב וא .דהשמ לכב אוצמל ןתינ רשא
 ריינ ,תונתמ לש תופיטע ,םיגרב ,ריינ יקדהמ
 םיניזגמ לש .תוכירכו ףסכ תורטש ,קבד
 םינוש םיחטשמ וקפסי ולא לכ - םיינועבצ |

 .רתאה ביבס תוללצהבו הב ןח 0
0 ?/ 

 הקירסל הרוטסקט תריצי
 םייקנ םהש קודב) םיטקייבוא רפסמ רחב

 רהזיהל ונילע | = יידמ םידח וא םידבכ םניאו

 רישכמ והז , קרוסב .םוגפל וא טורשל א
 ,לחנ יקולח :ומכ ,(הכלהכ וב לפטל שיש ןידע

 וא תוארשי :,ןרוקפופ ,תונטק זע :תוכיתח | י
 רדס ,ןכמ ר רחאל .ךדי גשיהב רחא רבד לכ = ג
 רצווייש ךכ .הקירסה חטשמ לע תוריהזב םתוא 4
 .םע הרוטסקט ענמי רשא םהיניב םיוסמ רשק 0%

 :התאש םיטקייבואהש הדימבו .םיקוה םירוזא ,
 הסכמ תא ריסהל לכות ,דחוימב םיבע קרוס

 - חינהל שי הזכ הרקמב) זרי :" ידכ קרוסה
 הנבל הרואת רוציל וא ם ל ו 6 7 ריגוש

 ;ךנוצר תועיבשל ל םיחנומ םימצעה לכש חאל
 4% , ,יחאצותה תא לבקל ילו 0 | יסל 4 - |

 .- .רוכזל ונילע הדו קטה לש ןונ 7

 רתאב םינושה םיקלחה ןיב לובג יווק תריציל
 0 לקירומשל הצרנ זא

 - -7 /שמשת איה םא - " תשמשמ איה הרטמ  וזיאל 622%*

 תחלצומ הקירס
 תא דירוהל יאדכ ,וילע תורישי ךמסמה
 רפסמ תא םצמצל ,(דוגינה תמר) טסרטנוקה
 הרוטסקטה תא ריחשהל וא ריאהל ,םיעבצה
 ,שוטשט טעמ רוצילו הלוכ

 םינטק םימצע תקירס
 ידכ םיברו םינטק םימצע קורסנ ללכ ךרדב

 דצמ - םייפרגה םינוציעל תורוטסקט רוציל
 המ תא שיגדי רשא קזח עקרב שמתשנ ,דחא
 עקר יכסמ קורסנ ינש דצמש וא שגדל יוארש
 םיגוסמ הריווא רוציל ידכ לק ןווג ילעבו םיכר
 רחאל יכ רוכזל ונילע ,ללכב .דבלב םינוש

 לא הצקה ןמ הנומתה תא תונשל ןתינ הקירסה

 הכפוהלו תונוש תויפרג תונכות תרזעב הצקה
 םלוא ,ינוגדחו טקשל ינועבצו שעור עקרמ |

 ומצע תא חיכוהל לולע ךופהה ןוויכב רבעמה
 ,רתוי השקכ

 הנכומ תקרסנה הרוטסקטה ,םיתעל
 םיתעלו הנוב התא רשא רתאב שומישל
 ידכ םינוש םיגוסמ םייוניש הב עצבל ץלאית
 הקירסה ,בורל ךא .ךיתושירדל המיאתהל
 הנוש םקרמ תריציב ןושארה בלשה קר היהת
 םינוש םייפרג םילכב שומיש ידי לע ,ןיטולחל
 תונכותה ונל תוקפסמ רשא םירטליפב דוחייבו
 .תויפרגה

 - רתויב הליעיה הנכותה ,השעמל
 התוא ,וסוטפתסק -ה איה תונומתו עקר לומ

 םע העיגמ וז הנכות .83 ןויליגב ונרכה רבב

 :ןוגב ,םינוש םירטלופ =
 ,םווז 511126 ,א6ח00ז ,\ס186 | ,ווס
 "עקרב יוניש עוציבל דואמ םיליעיה םירחאו

 אוצמל םג ןתינ וז הנכותל .םיקרוס ונאש
 ידי לע םירצוְי ימה .םיפסומ םירטליפ .תואמ
 אוה םהבש םסרופמהשפכ ,ישילש דצ תורבח
 .םיטקפא תריצי .רשפאמה ,\[ו6ח 5%וח -ה
 7 . 0 .תיסחי תולקב םיכבוסמ

 - םירטליפב שומישה ידי לע ,םינפ לב לע
 בצמל עיגהל שממ .ןתינ הלאה - םילכבו

 יתלחתהה םקרמה תא תוהזל אלש רשפאמה -
 תונומתב ב םייוניש רוצילו

 ןמ תונומתה תא תונשל םילכהו םירטליפה
 .ןתוהזל ןתינ היהי אלש ךכ הצקה לא הצקה

 עקרה תונמוא

 יטרפה רתאב תוירוקמה לא קחרמה ,םיתעל
 םינכושה םילכה םתואמ רתוי קוחר וניא ךלש

 העפשהה - הביתכה ןחלוש לע עבק ךרדבכ
 ןתואל ההז תויהל הלוכי ךלש רתאב עקרה לש
 רדחב וא הבטמב תוריוצמה תוניסרחה

 לע עיפומה רויצה לש וזל המוד וא היטבמאה

 תונקל התטלחהש שדחה בשחמה קחשמ תזירא
 ןורשיכב ,תויתריציב יולת לכה - שדוחה

 .עיקשהל ןכומ התא רשא ןמזה תומכבו

 קיפסמ לקו ןטק אוהש ץפח לכ ,השעמל
 טקייבוא תויהל לוכי ךלש קרוסל םיאתהל ידכ
 ידי לע - תונושה תורטמל שומישלו הקירסל
 תכיפה ,םינוש םיטקפא םושיי ,עבצ ייוניש
 ראתמ יווק תונומתל תומלשה תונומתה
 'וכו םיתוויע ,םיכולכל תפסוה ,(1.וה6 זז

 לוז ,ירוקמ ,שימש תויהל לוכי טקייבוא לכ -
 .קגר לכב שיגנו

 תיפוס האצות

 תא תעציבו הקירסה תא תמלשהש רחאל
 תא רוטשל ךילע םייוצרה םייונישה לכ

 דעוימש וא היינבב אצמנה רתאב הנומתה
 ינפואב ונד 84 ןויליגב .ידיתע שומישל
 התא רשאכ םהב ןייעל יאדכו םינושה הרימשה
 הדימב - הרוטסקטה ץבוק תא רומשל ןווכתמ
 לככ ןטק היהיש יאדכ ,עקרכ שמשי הז ץבוקש

 טסקטה הלעי וב בצמ רצוויי אלש ידכ ןתינה
 ומכ .ולוכ רתאל עקרה עיפויש ינפל רתאב
 םניא םינטקה םיטרפה םירקמה בורב ,ןכ
 תוכיאב ץבוקה תא רומשל ןתינ ןכלו םיבושח"
 .םוקמ טעמ אל ךוסחל ךכמ האצות 1 הכומנ

 רפסמ תוארל לכונ וליא םידומע בחורל
 םויונישה תא תומיגדמה תונומת לש תורדס
 "" 7 תורוטסקטב עצבל ןתינ רשא םיברה
 .ןהינימל תוקורס

 לש הניה תירוקמה הקירסה

 תונומתה לכ ,סלטאמ הפמ

 םירטליפ ידי לע ועצוב

 .םינוש םילכו

 תירוקמה הקירסה

 דב גירא לש הניה

 םייונישה לכו

 .וב ועצובש

 הניה תירוקמה הקירסה

 םייונישהו םינבא לש

 תרזעב םהב ועצובש

 .ן?ןווסוטפתסק תנכות

 תירוקמה הקירסה

 חיטש לש הניה

 תולועפה ןווגמו

 .וילע ועצובש |

 .הובג טסרטנוק לעב עקרל המגוד

 שדוחה פיט
 (!הששז יטלשב שומישמ ענמיה *

 ןכומ וניא רתאה םא - (יסתפוזטטזוסה

 , | רו 4 ד יו ו וש 4 ₪1 ו" .- וו ו ואגו קוו[ .תשרב היהי אוהש הביס םוש ןיא הייפצל

 ו ו וו תזיש וו ו וו ןר /

 .< ₪1 .[זצא> גתב שומישה תא םצמצ *

 טסקטה תא םיאצומ םיטעמ אל םישנא

 דועכ וא ןבצעמכ ךסמה לע בהבהמה

 .שאר באכ לבקל הבוט אל הביס |
 | .הובג טסרטנוק אלל עקרל המגוד

 וא הנומת דוע ףיסומ התאש ינפל *

 םא ךמצע תא לאש ,ףדל הקיפרג תסיפ

 וניא רבדה םא .רתאל והשמ ףיסומ רבדה

 הריוואל ףיסומ וא טסקטל רשקתמ

 הניאש הזרכ דועכ שמשמ אלא היוצרה [1זיש ויט שבח 566 [םש וגס 01 ה !!קה| המו| [םוא שת 6% זס. רה

 יאדכ ,רתאה לש יללכה ןויערל תרבחתמ | פפו ו ו ו ומ ה ו פת 186 ל

 .ןיינעה לע רתוול -- "א



 ינולא -ןוסח תימע :תאמ

 ךרוצ ןיא .םיווש םלוכ טנרטניאב
 ראודב שמתשהל ידכ | עומשל
 ךרוצ ןיאו ו/םמ-ב וא 186 ,ינורטקלא
 .ןוידה תוצובקמ תונהיל ידכ רבדל
 םילבוסה םישנא םג ,תורחא םילימב
 םהייח תא ךופהל םילוכי תולבגוממ
 .טנרטניאה תועצמאב רתוי םייתוכיאל

 יכ וליג תונוש תולבגמ ילעב םישנא
 ירחא .םהייח תא תונשל הלוכי טנרטניאה
 ףוסאל ,םירשק רוציל תרשפאמ איה ,לכה
 לעמו תודמעו תועד ריבסהלו עימשהל ,עדימ
 לכל תינויווש הרוצב תאז תושעל לכל
 .טנרטניאה ישמתשמ

 הלוכי ,העימש ייוקיל ילעב םישנאל
 תונכדועמ תושדח קפסל | טנרטניאה
 עדימ קפסל ,הממיה תועש לכב (כה-1.וח6
 יבחרמ םינוש םישנא םע תוחיש םויקל םוקמו
 יטנוולר וניא העימשה שוח ירהש ,םלועה
 ךכו ןויד תצובקב וא 146- -ב םיחחושמ רשאכ
 .רובידה תלוכיל סחיב םג

 הז תא םיאור
 םינהנ םימליאהו םישרחה קר אל

 ילעב םישנא םג - טנרטניאה לש היתונורתימ
 דעו ,טנרטניאב תובר םירזענ הייאר תויעב
 םיבר עדימ תורוקמ רזומ עמשנ הזש המכ
 םילק הייאר ייוקיל ילעב םישנאל םידעוימ
 הייארה תייעב לע רבגתהל ידכ .תוחפ םילקו
 איה ןתרטמ לכ רשא תודחוימ תונכות תומייק
 יבג לע םיגצומה םיטקייבואה תא לידגהל
 ועיפוה זאמו ,(תילאוטסקט רקיעב) ךסמה
 ןה 80-ה תונש עצמאב הלאה תונכותה
 .רכינ ןפואב וללכתשה

 לכ רתאל הסנת וזכש המכה הנכות
 ,הרירג ירוזא ,םיטירפת ללוכ ,ךסמב טקייבוא
 לידגנ םהמ הזיא טילחתו ,דועו טסקט ירוזא
 ןיידע שי ולא תונכותל םלוא .ןותנ ןמז לכב
 ואדיו יעטק לידגהל ןתלוכיב ןיא - תולבגמ
 תונורחאה םינשה לש תואסרגהש תורמל
 ,  תונומת לידגהל תולגוסמ
 , 1000 לש םיטמרופב
 | ידכש םג המ ,01"-ו
 תוליעי לע רומשל
 ךרוצ שי הדובע תלוכיו

 [2- 38כ

 .הלעמו 'ץניא 21 לש םילודג םיכסמב
 םתייארב םילבגומ םישנא לש תפסונ היעב

 םתלוכיב ןיאו תויה רבכעב שומישה איה
 םיקוושמ תאז רותפל ידכ .ןמסה ןכיה ןיחבהל
 םימאתומה םינפדפד הנורחאה הפוקת
 ןורוויע ילעב םישנאלו תדלקמה ךרד שומישל
 לע בתכנה תא תמגרתמה הנכות הנשי טלחומ
 ךות לילצל וא ליירב בתכל תורישי ךסמה יבג
 .טטור קשנמבו רזייסיתניסב שומיש

 םה תונורתיה דבועו ןקתומ לכהש עגרב
 ילעב םישנאל םהב םימוחתב דוחייב ,םימוצע
 תונורתיהש לככ ,םלוא ,םיישק שי תויולבגומ
 תונטק תויעב ןהל תופצ םג ךכ םילודנ
 ןיב - ןהילא בל םימש אל ללכ ךרדבש
 השיגה תורשפא תא אוצמל ןתינ תונורתיה
 ,תוריהמבו תולקב עדימ לש תומוצע תויומכל
 םימעפ ענומ םירתא לש עורג ןונכתש
 .םהילא סנכיהל תורשפאה תא תומיוסמ
 הייאר תויעב ילעב םישנאל ,ךכמ האצותכ
 םייתייעב עקרו םיטנופ ילעב םירתאל הסינכה
 ןכותה לכ תא תכפוהו תירשפא הניא
 ילעב םירתא םג ךכ .הלודג תחא היבוברעל
 שומישל םידעוימש וא השילגל יוקל ןונכת
 תונכותמ לודג קלחלש 25[7₪40-ב
 .םתיא היעב שי הלדגהה

 בצמ לכב שולג
 תויעב ילעב םישנאל

 טנרטניאה | תוירוטומ
 היווח תויהל הלוכי

 רפס יתב .תרדהנ

 םומ ילעב םידליל

 טנרטניאה תא וצמיא

 רציכ םירקחמ םיכרענו ,םלועה יבחר לכב
 לע הלקהל תשרה לש התמורת תא רפשל
 םיבר םיכנ ,ללכב - תירוטומה תולבגומה
 תויעבו םהייח תא התניש טנרטניאהש םידומ

 .תשרה לא ורבחתה זאמ ורתפנ תובר

 שפחמ ינא םימעפל" :הנויצ סנמ רהוז

 חילצמ ינא לבא םיוסמ אשונ לע רמוח

 .דואמ ךשוממ ןמז רחאל קר ותוא רתאל

 "?שופיחה תכאלמ תא לקהל רשפא ךיא

 ווחהצ פז
 פיים דו 8

 0 צא ג])|)ג. 6.1! |

 שפחל גהונ התא ךרד וזיאב תטריפ אל

 רפסמ הרצקב טרפא ןכלו ,הזה ןמזב עדימ

 .הרטמה לא עיגהל ורשפאיש םיכרד

 יעונמב שומיש איה םהבש הלקהו הנושארה
 הז אשונב) טנרטניאה יבחרב םינוש שופיח

 ,םויכ .(רבעב םימעפ רפסמ ונבחרה

 :םה | תשרב | םיירקיעה | םיעונמה

 ,ואוארא .[ץטסא.ססתו | ואו .6אש116.שסחנ

 ,וארארא צץ גסס,טסתו | ,וארשו .31513[41 טסה

 אל ךא המכ דועו ,ואראר .וא סוטסוהוט]שז.סטהה

 םיירבעה םיעונמה .םלוכ תא טרפנ

 ואו ,א4!!ה.סס.נ!| | :םניה | םיירקיעה

 ונרשבתה ןמזמ אלו שוא ז3קט>.טס.11-ו

 עונמל תילארשי החולש לש התחיתפ לע |
 ותוא אוצמל ןתינו ץגהסס םסרופמה

 וארא .עגתסס.סס.ו] :תבותכב

 ךשקובמ תא אוצמל הילצמ ךניא םא

 עדימ שפחל םג ןתינ ,ו62-ה ירתאב

 תרזעב עצבל ןתינ תאז תא .ןויד תוצובקב
 ןויד תוצובקב הייפצל תונושה חוקלה תונכות |

 לש םינפדפדה םע תועיגמה ולאב םגו

 םימייק ,תאז דבלמ .טפוסורקימו [%6180806 |

 םידעוימ רשא /6ס -ב םיפסונ שופיח יעונמ

 םתלוכיב ץוענ םנורתיו ןויד תוצובקב שפחל

 ךרדב רשא ןויד תוצובק יתרשב םג שפחל

 .םהילא השיג ךל היהת אל תרחא

 תועצמאב איה תפסונ שופיח תטיש

 טניילק תונכות תרזעב וא 3גפטחז תונכות

 שופיחה תא ועצבי וליא תונכות .שופיחל

 תעב שופיח יעונמ רפסמב ורזעי וא ןמצעב

 הבושת ךל וקפסיו תשרה יבחרב תחא הנועבו

 - שופיחה טקייבוא לע תיניינעו הצממ

 "ףלאל" ןתינ יכ אוה וליא תונכות לש ןנורתי

 קויד תמרל ןאיבהלו םיישיאה ךיכרוצל ןתוא

 ,רתויב ההובג

 שפחל ןתינ םאה" :ץיבוניבר לופ
 ילבמ יפיצפס רבד ירחא שופיח יעונמב

 ?תויטנבלר אל תובושת תואמ לבקל

 ,151-361 18156001 :ירחא שפחמ ינאשכ

 לעו לארשי לע תובושת תואמ לבקמ ינא
 רבד םוש ךא םלועה יבחרב רפס יתב

 ."יפיצפס

 2 4 . ב[ 206 ג ג = פור . ו - = + יב ו = לי | ₪ לאש | א 1-8 5 בא

 5636 (6 \ שמ , שופ, 6 סה ן2הח16 גהח 1

 8 6 %- ןופשל "
₪2 

 7 0% 97 וזול

 כ ג 3

 | 1 4 6 הפאן ב הל-=:ב 1:
 שהה ההרה הנעשה תמה משעה רטשששש בשה א

 ק16ע כט 104 תטנמ יסוטע 1מ10 2662-1200

 כה

 ו 6א <רהתחפ|5

 יפדב אוצמל ןתינ וז הלאשל הבושת

 יעונמ לכב טעמכ םימייקה ,שופיחל רבסהה

 תובקוע םילימ לש תזורחמל םישופיח .תשרה

 וח[0806% -ב וא .41ו8%1888- ב עצבל ןתינ

 ידי לע  תווק://גוטי.וח(056%.טסו :תבותכב
 :לשמל םיישרג ןיב תזורחמה תסנכה

 "השוא-עסזא (ותוספ" וא "[%ז6] תופס סס]"

 םיישרג םוקמב שמתשנ םימיוסמ םיעונמב)

 ,(+ ןמיסב

 16 5 קש9[4 או 140 ה, ןכ | הוא כ 1 זוהו

 תוינכותב ןיינעתמ ינא" :צ"לשארמ ימר
 תא יתיסינו [1[118. יפד תכירעל

 הברה ךכ לכ םנשי ךא 1101208 [םי0-ה
 יניא יכ דע תוקרי ראשו םיכסמ ,םירותפכ

 ".שממ לש תוישומיש וב אצומ

 הפוקת רבכ תרכומ ריכזמ התאש העפותה

 תושקתמ הכירעה תונכות בורו תויה ,הכורא

 אלש 111/81. יפד יוארכ גיצהלו תוהזל

 [-זסחוגא6 98 -ה יכ תונעט .ןדי לע וכרענ

 ןפואב תונוכנכ ואצמנ ,תאז תושעל לגוסמ

 תויעבב יתלקתנ ישיא ןפואבו דבלב יקלח

 .יוסינה ידכ ךות ךכב תורושקה תובר

 | תחא | רחאל" | :הננערמ | ירמע

 לילצ םדנ טנרטניאל ילש תויורשקתהה
 הזיאב תוהזל השקתמ ינא תעכו םדומה

 ריזחהל ןתינ דציכ .אצמנ אוה גויח בצמ
 "?םדומל לילצה תא

 השחרתה םדומה ןווכמ םילילצה תקספה

 בקע הארנה לככ

 היוגש | הדוקפ

 | תועטב החלשנש

 | תוינכותמ תחאמ
 .ךלש תרושקתה

 רחאל ללכ ךרדב

 תקלדהו יוביכ

 תוקחמנ בשחמה

 | לכ | םדומהמ

 ןניאש תודוקפה
 |עבק | תודוקפ

 בצמל רזוח אוהו

 - לדחמ תרירב

 בצמהש הדימב

 ות ו ו

 16 12 לא ב0 [09ה8ו (כטכה: 0 | \/וחכס

 םדומה תרזתהל הדוקפה ףצר ,םדוקמכ ראשנ

 :אוה לוקמרה תא עמשת וב בצמל

 ."הדאוזו א אז"

 םע םיבתכמ ונילא חולשל םינמזומ םתא

 םיניינעמ םירתא תולאש ,תונויער ,תובוגת

 ;ונלש ראודה תביתל דועו

 .1ח16זרא1260 התו 1



 טבס יש :תאמ

 תינוכמב תוארפב גוהנל םתיצר םא
 יקוח לכ לע ףצפצל ,םכלש הניאש
 וילא םוקמ לכב סרה עורזל ,העונתה
 רובד לכ סורהלו סורדל ,שגנתהל .,ונפת
 דחוימב האיצוה כא14/8%16 תרבח "
 .(גזגח ד6 .גטוס תא םכליבשב

 ו מ
 הרצקב קחשמה תא ראתל ךירצ יתייה םא

 תורדס תא דואמ ריכזמ אוהש רמוא יתייה
 ילוחכל זולב ומכ תוינקירמאה הרטשמה
 םיבנג ,םירטוש ןאכ שי ,'וכו \ צ כ ,םידמה
 ליפהל םילוכי תמאבש םיקתרמ םיפדרמו
 .אסיכהמ םכתא
 וי יי "ג יל נו שימי

 ,ישארה שיבכב רדגומ אל בצמב תוינוכמ

 אל ביתנ תופלחה םע העורפ תצק הגיהנ
 לעמו תוינויגה אל תונואת המכ ,תובשוחמ
 מ יי" יי די ו ב ירד
 רוביצל ןכוסמו ערפומ ריעצ תובקעב תוקלודה
 המ ,יתרטשמה קוסמהמ ןבומכ םלוצמ לכה -
 ,תשגרמו הנוכנ הריווא ןיינעל הנקמש

 תועצמאב אבומ הריוואה לע ףסונ שגד
 םיקסופ טושפש םיניירקה לש יניצה רודישה
 - םמעטל הנוע היצאוטיסה לכ םא תוירזכאב
 "םדא ייח ןכסמ הזה יכונאה גהנה" עמשנ םעפ
 םדא לע תמכחתמ הרעה וזיא בברתשת םעפו
 .בורקה ןופלטה אתל ושפנ לע סנש

 "?קחשמה ךיא"

 זא האוושהל קחשמ םישפחמ םתא םא
 קיתעה קחשמה תא םכחורב | וניימד
 העונתה ךותל לתשומ "\[ו6זס 1גשםזטפ"
 קחשמה לכשכ ,ב"הראב ריע לש תפרוטמה
 אילפהל םיטושפ הטילשה ישקמו לע -טבממ

 תר ו
 ו

 הד1:077--00)=

 לש יטסילאירה ןפה השעמל והז .תיסופיט
 לע תיתואיצמ העונתב אטבתמ רשא ,קחשמה
 םייחב ומכ שממ תלהנתמ וזו םישיבכה
 לי ב כ יפו טיי ב

 שיבכ ,הסינכ ןיא ,ירטס-דח שיבכ ,םיתמצ

 ."ובו ירטס ₪ ₪

 העיסנב תועש זבזבל ןבומכ רשפא

 ,העונתה יקוח לכל תייצלו תויופש תויוריהמב
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 סינכה חותיפה תווצ ,תמאה לע תודוהל םא ךא

 !הלא לכ תא רפנש ידכ ןאכל ונתוא

 דסח לש תוינש |
 הרושה ןמ לגר יכלוה רותב םיליחתמ םתא

 יו

 ,המודא ,תינוכמ לכ - תינוכמ ורחבת ןכמ
 וצח קר ,תעסונ ,הנוח ,הנטק ,הלודג ,הלוחכ
 גהנהו תעסונ תינוכמ לש העיסנה ביתנ תא

 תעונתבו רוצעי ,וייח תועט תא השעי בידאה

 ול בטומש ול ריהבנו תלדה תא חתפנ הפילש

 > יד ירו

 ןיבנ הנושארה בכרה תפיטח רחאל

 2--  טושפ יד תויהל יושע קסעהש
-- 

 ו

 :/ רבדל אלש ,לאמש לעו ןימי לע
 // ,קלד תוילכמ ,םיסובוטוא לע
 -- /  םעפ ףאש ודיגת לא) םיסנלובמא
 <. / סנלובמאב טועשל םתיצר אל
 " ,הרטשמ תוינוכמ ,(ריעה תובוחרב
 תמיוסמ הדוקנבו שא -יבכמ תוינוכמ
 .קנט וליפא

 םירטסגנג יקסע

 הניא בכר ילכ תבינג ,הזבש ףיכה תורמל
 תא איצומ היה הז) קחשמב תידעלבה הרטמה
 תירקיעה ותרטמ ,(יידמ רהמ קחשמהמ בטימה
 תא םישרהל איה (נזּגחש 1611 :\טוס לש

 לש תורדס ידי לע ,םיימוקמה םירטסגנגה

 םתרמוח תגרדב םילועש עשפ ישעמ

 - שולשב ךלש עשפה עסמ ךלהמב
 תוקמחתה ידכ ךות םירע
 << -  לכל םירצעמו םירטושמ
 יש ל וע

 ל יו יג
 רוציל םיכרד

 רו יג
 :תחאה ,הזכש
 לע לבקל
 תומישמ ךמצע
 טולימ בכרב הגיהנב לחה ,ךכרדב תורקינה
 ותרזעב תומלש תויפונכ תקיחמב הלכו

 מ =
 ל ה ל ב

 םוקמ לכב ךמצע תוחוכב והובו -והות רוצילו

 ,תרחב ךרד וזיאב הנשמ אל .עיגמ התא וילא
 הרטשמה רחואמב וא םדקומבש אוה יוכיסה
 םיליחתמ תמאב םיניינעה זאו ךיתובקעב היהת
 לילצה תא עמשנש עגרב ,ךכו .לגלגתהל
 הזיא ןקחשה לע טלתשי ,הנריסה לש ןושארה
 השעי אוהו יביטימירפ ילנימירק טקניטסניא
 .טלמיהל ידכ לכה לבא ,לכה

 ו

 וי ו ₪
 שארב

 \ ו

 - 2 2 %%% לזרב לש תונוט רוחאמ וראשיי ,ףרוטמה

 ₪ א 7% ןוכנ אלה םוקמב ויהש תוינוכממ ךועמ
 ו יב ב

 ,תיסחי ןשיה קחשמה ןונגס תורמל | ו ישיבה ןשי 4
 ירוקמ אוה ןויערהש רמול רשפא \ 11

 סנכיהל ןמז תצק הקול םנמא .יידמל \
 םש התאש עגרב לבא ,קחשמה תריוואל
 !רוכמ התאו - רמגנ לכה

 ומ ךירוחאמ הנידמה
 \ ספתנ אל התאו ןמז רבועש

 \ תעונת ךכ ,הרטשמה ידיב
 הפופצ תכפוה ךירחא הרטשמה
 עתפל - רתוי תוזעונ היתולועפו רתוי
 רוחאמ ךב תושגנתמה הרטשמ תודייגב ןיחבת
 למ ןונגסב םיגימצב ךל םירויש םירטושבו

 ₪6 ו יש יש
 ךסומל עיגהל איה ץלחיהל הדיחיה
 הרקמב ךייש ןיינעה ךרוצלש

 | . | | ₪ 7 ו וב במומו
 .1:9782 ו ה] 1 ז \ 1 ,(ריעה יבחרב םירזופמ | : ₪ ₪. - זה | : | ו : . ל ירח מו - /

 קוחמל םצעבו תינוכמל /
 .ךלש םיילילפה םימושירה תא /

 007 ,לכה לעמ |

 "ל

 הנושארבו

 הביבסה | ללגב

 תיתואיצמה

 /--- ,ן, תנווגמהו
 | 1 רצוי אוהש

 =-=-- = 7 . ה
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 תקיפרג םע ךשמה קחשמ ואיצות :סזה

 תוכפהתמו תופעש תוינוכמו הפי םינוגילופ

 - הגאד לא) והשימ סורדת המגודל םא -

 תריזל סנלובמא עיגי דימ ,(הברה דוע סורדת

 אלא ,בורקה םילוחה תיבל ותוא חקייו עוריאה

 לע טלתשהל לוכי התא ונלש הרקמבש
 העיגהש שאה-יבכמ תינוכמ לע וא סנלובמאה

 תרתוהש תורעובה תוינוכמה ידירש תא תובכל

 .רוחאמ

 םהיצמאמ תא וזכרי םייתימאה םייזבנה

 הזש לככ רזומו ,תודיינ רתויש המכ "תמרה"ב

 ךרד איהש וזיאב וליאכ איה השגרהה היהי אל

 ןילנרדא תשגרה) קוחה לע רבוע תמאב התא
 .(השחכהל תנתינ יתלב

 ריוואב |

 17 ה צג פס

 יבהואו אא[ 00 ירוכמ :דעיה להק

 .תותיחשה

 .עפשב ןילרדנאו ירוקמ ןויער :דעב

 .תויחטשה לובג לע תומילאו תוטוב :דגנ



 רעס -ןב ןרע :תאמ

 רק ושיגהל שיש ןדעמ איה המקנ
 (תינוגנילק הומא)

 לת יתאפב ןטקו ףופצ ןיינב דיל
 חנזומ היינח שרגמ אצמנ ביבא
 לבא ,קיר אוה ןמזה בור * ךלכולמו
 אלמתמ אוה ,'ג םוי ידימ ,עובשב םעפ
 תוינוכמ םירשע ךרעב | .תוינוכמב
 םינטק םישנאו שרגמה תא תואלממ
 תוינוכמהמ םירהממ רופאב םישובלה
 רדחבו .תיעיבר המוקל ,ןיינבה ךות לא
 ךועב םיבשוי ,ףופצו ןטק ,ךןושח
 חתופ רבדמש ןושארהו םישנא םירשע
 ינאו דוד יל םיארוק" טפשמה ותואב
 ".\ 08.0 בהוא

 תורעוס םייפכ תואיחמב הצרפ הצובקה לכ
 ".דוד ךתוא םיבהוא ונחנא" ורמא דחיב םלוכו

 ₪ ינפל ליחתה לכה" .העמד החמ דוד
 היה ילש ם"השה" ,רפיס אוה ",יצחו הנש
 לכ ",רעס -ןב ןרע תא םש שגפו י"מטב
 .שפנ לעוגב הדצה וקרי הצובקה ירבח
 תונקל ותוא ענכיש אוה | ,אוה"
 "א טו6חו הז

 .עוזעזב םשארב ודנ הצוכקה ירבח
 קחשנ | ונלוכש | טילחה | אוהו"
 ."41212 םוקמב 016 טז

 .םימה סוכמ דוד םגל תדעור דיב
 .דמחנ היה הז" ,ךישמה אוה ",הלחתהב"
 לכו םישדח םירפס ,הז ךיא םיעדוי םתא
 תויומד תונבל ונלחתה ךכ רחא לבא .הז
 שולש יל הקל ,יתוא גרה טעמכ ץחלהו
 "!תועש שולש ,תומד תונבל תועש

 תוכירדב דודל ובישקה הצובקה ירבח
 רפיס ",יתוא ועגיש תויצפואה לכ" .הבר
 ןוירש הזיאב טילחהל יתלוכי אל" ,דוד
 יל שי תולוכי ולא ,ןגמ הזיא ,רחבא ינא
 *,ירכו

 קתתשה דוד ".קחשל ונלחתה זאו"
 ",ךישמהל יל השק" ,העמד דוע החמו
 הלחתהב .הסנא ינא לבא" ,הדוותה
 ,ברקל ונסנכנ - ריבס היה קחשמה
 רבכ לבא ,תויוטש שממ ,םיקרוא השולש
 ,דמגה תא וגרה םה םהלש הנושארה הפקתהב
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 הזכ לע עמש ימ !שארל תחא ברח תכמב דועו
 .ךישמהל דוד תא ודדוע הצובקה ירבח "?רבד

 לכ טילחהל יתצלאנו דואמ יתלבלבתה"
 רשפא יא המל - ברקה ךלהמב תוטלחה ינימ
 ונחצינ אקווד ףוסב ?המל ,הייבוק לגלגל קר
 עובש דע הקספה תושעל ונטלחהו תולקב יד
 ",שדח דמג תונבל לכוי ןדש ידכ ,אבה

 קחשל יתרזח אל זאמ" .הרקתב טיבה דוד
 ינומכ םישנא םע יאשחב שגפנ ינא .םתיא
 אל ונחנא ./.[26.2 םיקחשמ ונחנאו םכומכו

 םעפה וז .םידחפמ ,דחא ףאל םירמוא
 ".הז לע רבדל יתלוכיש הנושארה

 .תובהלנ םייפכ תואיחמ לוקל בשייתה דוד
 ,תינידנולבו הנטק השא ,הצובקה תגיהנמו
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 ,םירבח" ,הצובקה לא התנפו המק

 קיתמ הכפש איה ".היפרת תצקל רובענ תעכ

 םיללצורמ לש םיקוח ירפס השולש ןטק דצ

 םה םג וכפש הצובקה ירבח רתי .רדחה זכרמב
 ינימ לכ לש םינושמו םינוש םיקוח ירפס
 "?והשממ רטפיהל הצור אל תא" .תוטיש
 - רפס ףא הקרז אלש השיא הגיהנמה הלאש
 ",יתיא איבהל יתחכש ,אל ...הא"

 לע קלד הצובקה ירבח וכפש ןכמ רחאל
 ביבס דוקרל ולחהו התוא וקילדה ,המירעה
 ,סקגייג" :ןוגכ ,תונוש תורטנמ לומלמ ךות
 דחאו האמ ,פ"קנ דחאו האמ" ,",סקגייג
 םת'ךותח ,םת'לסחו םת'ךותח" וא ".פ"קנ
 ",םת'לסחו

 תורבוח המכ הצובקה תגיהנמ האיצוה זאו
 ןאכ" ,הצובקה לא הגאש איה "!ןאכ" ,זיוו

 ונעדי ,םיוולש ונייה !ליחתה לכה ₪7
 .הערפה ילב 028.2 ונקחישו עוגרמ
 תוצובקה יצחמ רתוי י"מטב וישכעו
 ,0!טתוה6[5ז ,םיללצורמ תוקחשמ
 ינימ לכו */גתוקוז< ,ץראה רחש
 לכהו ,םיפדרנ ונחנא .תורחא תועווז

 גבס יבא ,(!ופט) רעס -ןב ןרע ללגב
 .(!?יופט - קחחה) ייפ-הל ןגרומו (!ופט)
 "!ךישמהל לוכי אל הז

 הרמא ".תקדוצ תא הזב תוחפל"
 לש םיקוחה רפסל התוא הכפהו ןגרומ
 וקעצ הצובקה ירבח .,\זג א[העוסב

 תננתסמה ימ וניבה רשאכ המיאב
 םג ינאו יבא יכ בר ןמזל אל לבא

 יבא לאש "?םיעט" .םש ונייה
 .תישונא הרוצל יתרזחש ירחא

 לענה תא יתקריו יתבשה "!ןדעמ"

 .דוד לש
 הפסאו ןגרומ הרמא ",יתבשח"
 הראשנ יבאל םאש" ,תויחלמה תא
 הצובק םג שי תשומחת דוע הפ

 יד דועו ,ןורשה תמרב תשגפנש
 ;יתבשה ".אל המל" "...םדקומ

 ןיא קחשמ קינאטיט דוע לכ"
 ".עונלוקב תושעל המ

 ימגא השמ :תאמ

 אל קוחל ךפה רבכ הז ןורחאה ןמזב
 תרבחמ ונילא עיגמש קחשמ לכ - בותכ
 ףר ביצמ = (1.5( ד א(0א[(: \א15)

 םעפהו ,ותוא רובעל דואמ השקש שדח
 ,הלועמ היגטרטסא קחשמב רבודמ
 .\צ גאז אואה: כ את אזמא

 םירידא תואבצ ,םיטקילפנוק ףופא םלועב
 - תוכלממה לרוג תא םיעבוקו םיתמעתמ
 תוכמ תוברח ,םיימשה תא םיאלממ םיצחה
 .לע-לא םיפנומ םיחצנמה ילגדו םינגמב
 םג אלא ,םדא ינב קר אל ואצמת הזה םלועב
 םיברקע ,םידפרע ,םיבמוז ,םיסננ ,םידמג
 .םיאלפומ םירוצי דועו םייקנע םישיבכעו

 הפמה לע וטיבת רשאכ ,קחשמה תליחתב
 ונממ םשרתהל ולכות הזה םוטקה םלועה לש
 שוביכה עסמ תא ןנכתל וליחתתו
 קר אל --  םכינפב דמועש
 אלא ,םישוביכ ןנכתל וכרטצתש
 םתאש ןובשחב איבהל וצלאיתש
 םינוש תואבצ) דיחיה אבצה אל
 םויא ווהי םירוצי לש םינושמו
 םכתא וסיבי םג םה הארנה לככו
 .(םינושארה םיבלשב

 לש וילענ לא וסנכית ןושארה בלשב
 אבצ לש זעונ גיהנמ ,טדרהנרב רודנמוק
 םכלש אבצב ואצמת ,ףסונבו ברח יריכש
 ,םיחתותו םיתשק ,םישרפ ,ר"יח ילייח
 אבצה לא ףרצל ולכות עסמה ךלהמבשכ
 .םיפסונ םילייח םכלש

 דודג הזיא רוחבל וכרטצת תוברקה ךלהמב
 וריאשת דודג הזיאו ,תיזחה לא םכתיא אובי
 םכלש םידודגל תתל וכרטצת ,ןכ ומכ .רוחאמ

 ינפל תודוקפה תא
 המ ,וכלהמבו ברקה
 שורדיו םכילע השקיש
 .הטושפ אל תונמוימ
 םילייחה ,ךכ וא ךכ
 ברקה רחאל ודרשיש
 ןויסינב ולמגותי
 ,בהובו
 טא טאו
 וא ר ת
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 םכל ש
 לד גי
 רובציו

 לככ - ןויסינ
 ביואה אבצש
 השק | אוה
 ,רתוי חושקו
 וחיורת | ךכ
 ןויסינ | רתוי
 שמשיש בהזו
 ם כ ת א
 תשיכרב

 .ברקב וגרהנש הלא םוקמב םישדח םימחול
 דודג שדחל ןתינ אלש רוכזל בושח ,ללכב

 ןובשחב איבהל בטומו ,וגרהנ וימחול לכש
 ךכ ,םישוביכה עסמב רתוי םימדקתמש לככש
 .רתוי קזח אבצ שרדנ

 ,היגטרטסאה יקחשמ בורב ומכש ןבומכ
 םימל ולפית אלש ידכו בכרומ קחשמב רבודמ
 םוחב ץילממ יתייה ,ועבטתו םיקומעה
 חטבומ תרחא תוארוהה תאירקב ןמז עיקשהל
 אוצמל ולכות ,ףסונב) דוביאל וכלתש םכל
 םכל רוזעיש ,ינחורה באה ,ןמרמיז סואלק תא
 .(תוברקה ךלהמב תובוט תוצע םכל ןתייו

 ,תונושה תויצקנופל םילגרתמש רחאל
 ,רתויו רתוי רהבתהל םיליחתמ םיניינעה
 הז ןבומב הלק רתוי תישענ הלעפההו
 ירותפכ ךרד םכלש םידודגה לע וטלתשתש

 תיתחתב םיעיפומש םינושה הרקבה ([
 .ךסמה

 רותפכ ןכו ,תורעתסה רותפכ ונשי
 םירותפכ םנשיש ךכ ,התוא רוצעל ותרטמש
 תוחוכב שמתשהל תלוכיה תא םכל םינקמש
 ,חוכה רותפכו םסקה רותפכ ומכ םידחוימה
 וב בצמב ושמתשת ובש הגיסנ רותפכ םג שייו
 רחאל) ברקה הדשב הסובת םיגפוס םתא
 הליפשמה הרוצב וסבות םהב םיקחשמ רפסמ
 וליחתת ,םכלש ןויסינה רסוח לשב רתויב
 םיביואה תא שדחמ ךנחלו קחשמב טולשל
 ,(םכלומש

 רשפאו דואמ בוט קחשמב רבודמ ,םוכיסל
 תחבושמה הקיפרגה לע הברה דוע בותכל
 ךכב יד ךא ,תחתומהו תניינעמה הלילעהו
 ובשתש םכל חיטבהל לוכי ינא יכ רמואש
 יבבוחש קפס יל ןיא .ךסמה לומ לא םיקתורמ
 ןיאו קחשמה תא ובהאי היגטרטסאה יקחשמ
 ונאש תוהובגה תויפיצה תא קידצמ אוהש קפס
 =[ 6 דא( [(- לש שדח רתוכב 0



 רחבתש תלוכי וא ןורשיכ לכש ךכ ,שומישל
 םייסתשכו ךלש ."תומדה סיטרכ"ב ועיפוי
 לכות ,ךתעד תא חינתש תומדה תא רוציל
 יפולח בבש רחא שופיחה עסמל תאצל

 .םימה רוהיט תכרעמל

 ןנובתמה יניע

 לש הייפצ תדוקנב שמתשמ 1.1.07 תועצמאב םמושו חנזומ םלוע ותוא לא רוזחל | םיטנמלאב ןייפאתה אל יא 5 אש טבס תנע :תאמ

 יאלמה לוהינ רשאכ ,הטמל הלעמלמ העונת ן תא םויה הווהמש [:/41.1.02111 שדחה קחשמה | םיללוכש םידיקפת יקחשמ לש םייסופיטה ןיב תימוטא המחלמ רחאל
 ידי לע רשפאתמו יידמל טושפ אוה ךתושרבש = ,קושב םיבוטה םידיקפתה יקחשממ דחא | אלא ,םילורטו םיקרוא תגירהו ברח תופנה | תבייח הדרשש תושונאה .תומצעמה

 כז 31.0 -ל דוגינב .תוריהמ רבכע תועונת | \ \ םוגע םלוע ךותל סנכיהל םינקחשל רשפיא לעמו םייסיסב םויק יישק םע דדומתהל

 ,ךטמה דכרמב תאצמנ  תומדה ובש | .9פ0-ה תונש לש הנירק יעגנו םד תואמצ תויפונכ ,תויצטומ לש םימ לע לזואו ךלוה יאלמ םע לכה

 לש תמיוסמ תיווז םג רשפאמ 71 | | םישרמ יעונלוק חיתפ םע ליחתמ קחשמה .ץראה ינפ לע םיטטושמ וארנש = רבתסמ ,ךכב יד אל םא .הייתשל
 תא תוארל ןותינ ךכו רבבעה תרזעב תוישפוח םיקחשמ ונא התוא תומדהש םידמל ונא ונממ תאצוהל םינש 10 -מ רתוי 1 רחאל ,םויה לע יארחאש ינורטקל ו = = יו

 ,תאז םע .תוילאיצנטופ תונכס רתאלו הביבסה || ,המחלמה תא ודרשש "לזמה תונב"מ תחא איה אד אק] .גצ הטילחה ,ו/ דו ,גאט דקפתל ד <

 לשב םיוסמ ישוקמ תלבוס תומדה תעונת תוריהמב הנבנ רשא תפסכ יומד טלקמ תוכזב .םדקהב ףילחת ול אוצמל יוצרו

 יקפוא וקב םיענה םישושממ תבכרומש הפמה | י המחלמ לש תורומחה היתואצותב דומעל ידכ
 םיגזגיזב עונל תומדל םרוגש המ ,יכנא וא \ ,דודיב לש הנש 70 רחאל ,ךכו .תיניערג ואד מא ק].גצ תרבח 80-ה תונשב

 ,םיריהמ | רוהיט תכרעמ לע טלושש ינורטקלאה בבשה יקחשמ תיירוטסיהב המתוח תא העיבטה
 ץוענ 41.1.0211 לש קזחה דצה ,ימעטל | ן טא תלזוא םימה תקפסא ,דובעל קיספה םימה יסאלקה | קחשמה | תוכזב םידיקפתה

 ' םימה תקפסאש דע םימי 150-כ קר ורתונו טא לכב זרכוה הז קחשמ - א האפ
 | ,הז בלשב - רמגית .ונמזב רתויב בוטה קחשמכ םלועה

 שקבל ,(0/08558  ,גיהנמה .טילחמ - -
 | ,ךירושיכ ךתושרבשכ) ךרדל תאצל ךטמ |

 | הנגהל םיעונצ קשנ ילכ המכו ךתמכוח

 .העושיה תא איבהלו ,(תימצע |

 \ ל * |

 תומדה תא םירידגמ ₪ ל

 ,קחשת הב תומדה תא רידגהל ךילע הליחת ל" רוו\ב ל > ל"
 | ו ל יה ה " " 5% .4 7

 | תומד רוציל וא תויומד שולשמ תחא רוחבל 0 /
 םינקחשל תורשפאמ הריחבה תויומד .ךלשמ ו / 2

 ,דואמ הבוט הלחתה תדוקנ  םיליחתמה ו 2% |
 תומד רוציל איה ,ןבומכ ,תפדעומה ךרדהשכ ו .

 | .השדח ד

 םידיקפתה קחשמב תומדה תיינב תכרעמ |
 תמישרו ,הז קחשמ ןעמל דחוימב החתופ | ₪2 | 2 : ₪

 העיתרמ תואריהל היושע תונורשיכהו תולוכיה = | = מה שו 4 / |
9 : | 3 | | ְ | 3 

 ושע קחשמה יננכתמ ךא ,הלחתהב תצקמב היקס בל טי םנ מה ₪ בו < . = ו /

 הלקו הנהמ היהת וזש ידכ רבעמו לעמ ל טשטטאש זה תהסד. ה ד0| ]| ןק 5 י הלה .ב :

 רחאלש הריוואל בטיה סנכנ ןקחשהש ךכב

 ,הלחלח תררועמ הביבסה - תימוטא הזגפה

 תורעמ ,המחלמ תוברוח לש תונומת תונרקומ

 ,םיעוער םיבושיי תויראש  ,תויעקרק - תת

 .םיטרפב ריתע .עקרו תורזומ תויומד

 | [/(7!21  ,תיקחשמ הניחבמ

 - .םידיקפתה יקחשמ בורל המוד

 רכוש ,תונוש תומישמ לבקמ התא

 ילכ שכור .;תויומד לש ןתרזע תא
 םע רבדמו םיטירפ רכומ ,קשנ
 תויומדה בור) םוקמה ינכוש
 תואיקבה תדימל וביגי שוגפתש
 קר .תינויח היצמרופניא ולגיו ךלש

 .(ןויסינ קיפסמ ךל היהי רשאכ
 ןיינעל השיגר הלילעה ,ךכל רבעמ
 תכלל םוקמבש ךכ ,םינמזב הדימעה
 ךרטצת ,תירשפא המישמ לכל

 ראשיתש ידכ ריהמ בצק לע רומשל
 תכשמנ וזוג רוחאל הריפסה ינפל םידעצ המכ
 .(קחשמה ךרוא לכל

 יטרדנטס אל ןשקא
 טלקמל ץוחמ ןושארה דעצמהמ לחה

 = ₪7 2. ,יפוסה' טקילפנוקל דעו

 "=, בושח דיקפת םיווהמ תוברקה
 יי ל

 אלש םילכסתמה תוברקה ומכ

 .אלא ,הבשחמ יידמ רתוי םיכירצמ

 יריה רותפכ לע תדמתמ הציחל

 רתויש המכ תגירה ידכ ךות

 1 /\31.0 ןונגטב תוצלפמ
 ,םירות לש הטיש תגהנומ ןאכ
 םוכחת לש תפסונ חמר הפיסומש

 + יקחשמ ראש תמועל קחשמל
 | .הנורחאל ואציש םידיקפתה
 שי לי יי

 / קשנה ילכ ,%-(202%1-ל המודבש בל
 יבצמ  רוחבל ךל םירשפאמ םיברה

 י הריהמ היירי :ןוגכ ,םינווגמ הפיקת

 בצקב ירי וא בטיה תנווכמ הירי ,רתוי
 הייריה ןוויכ רשאכ ,דואמ ריהמ
 < יטירק רוזאב העיגפ רשפאמ

 > ה ו
 ו 1 | וזכ העיגפ ךא ,ךומנ החלצהל
 .(רתוי לודג קזנל םורגת
 םא ךא ,רקי סכנ אוה תורותב ברקה

 יריכשמ דחא לש ותרזע תא רוכשת |"
 לוכסתל ןכומ היה ברקל ףרטציש ברחה
 ךנויסינו ךתסיפת תוריהמ לע ךמתסהב ,לק

 ןושארה רותה תא לבקל הלולע וזה תומדה

 ברקתהל ידכ רותה תא לצנת איה - ברקב

 ךילע השקיש המ ,ביואל
 | = מ
 .)'ה מ הי מ מ

 הבל תכלל אוה רתויב בוטה רומיהה םינקחשה
 רשא דע םשפנל םיערה ה'רבחה תא בוזעל וא
 המזויה תא לבקל ידכ ןויסינ קיפסמ רובצת
 .(ברקב

 םויס תדוקנ
 ךא ,41.1.007 -ב תוערגמ טעמכ ןיא

 םנשי ,הנכותה לש תוברה תולעמה תורמל

 םעפ ידמ םיצצה םינבצעמ םיגאב רפסמ

 תרימש רשאכ ןקחשה לש היווחהמ םיִערוגו
 יו ב

 םוקממ םירבוע רשאכ תולפכומ תויומדה ,ךלש

 העידוה ,הדצמ 11 01.3 .יוכו םוקמל

 םייק ולא תויעבב לפטמש קחשמל ןוקיתש

 .הרהמב ץפויו

 תושירדב הצוענ תלכסתמ העפות דוע
 90 םויטנפל איה תילמינימה השירדה .קחשמה

 םע ךא ,\\'וחשסוא< 95 -ו ןורכיז 1610 םע

 ענ .קחשמה ל"נה םינותנה
 ,ריחיה ןורתפהו תויטאב | .

 תא רוחבל אוה ,הארנכ /
 האלמה | הנקתהה /

.)65010( > 

 ₪ וו"
₪ 

 וז א

 יקחשמו היגטרטסא יבהוא :דעי להק

 .םידיקפת

 זכמ תצקו םיריקפת יקחשמ - לודגב :דעב
 .רבד

 הניאש הכירעו םיפתתשמ יוביר רדעיה :דגנ
 .תיבקע דימת



 רעס-ןב ןרע :תאמ

 וניכז אל בוצימ ונתוא הבזע זאמ
 יקחשמ לש הזכ לודג לובמ תוארל
 ונרובע המגרת בוצימ ,ונמזב .םידיקפת
 בילוא 4028 2-ה תאו 282-ה תא

 ו
 קחשמל ךפהש) םיללצורמ תאו

| 1 
 ,ץראה רחש תא בילוא תמגרתמ ,תעכו
 תרבח לש ירלופופה היזטנפה קחשמ
 היזטנפ קחשלו בושל ןתינו ,ת\54
 .תירבעב

 ינפל תילגנאב רואל אצי ץראה רחש
 יופצ היהש והשמ השעו םינש ץעבראכ

 ךב ירכ רע בוט ךכ לכ רכמנ אוה יש ין

 םידיקפת יקחשמ תרבחל 1:54 תא ךפהש
 לב נץ

 כ 0 ב
 היזטנפ קחשמב רבודמ ,יתנייצש יפכ

 ,םיעזג :תוארל ונלגרוהש המ לכ תא ללוכה
 קחשמ והז לבא ,םירוציו םימסק ,תועוצקמ
 יקחשמ לש שדחה רודהמ היזטנפ
 שפוחו תונורשיכ ליכמ אוהו ,םידיקפתה
 ללוכה קחשמ לכה לעמו ,תומדה תיינבב
 .הל דומצב הכרעמו הטיש

 לכ תא וב ןיאש קחשמב רבודמ רמולכ
 :םכריכזהל) מ"דומ לש הטישה תונורסח
 לש הנוט שיו התומת ןיא ,תונורשיכ ןיא
 וניהש מ"דומ ומכ אלש ךא ,(נ"קנו פ"קנ
 ,איהש היזטנפ תכרעמ לכל חותפה קחשמ
 הכרעמה ,תחא הכרעמל ןווכמ ץראה רחש
 .ולש

 לודג ןורסיח הווהמ וניא רבדה ,ימעטל
 לש קץסמ6זגשסה-ו ם]|זש-ו תויה ,יידמ
 םלועל היזטנפ תוטיש ןה 6140510או]
 הלא דועב ךא ,תוער אל תמאב ןהו יפיצפס
 םוזמ6) תוומ-לא תונב תוריצי לע תוססובמ
 ש6תזגקסה-] קוקרומ לקיימ לש וירפס לע
 ןחלושה יריבאו רותרא ךלמה תודגא לע
 ירפ םלוע לע תססובמ ץראה רחש ,(לוגעה
 .הטישה ירצוי לש םתאצמה

 עקרה תא םכסמ יתייה ,תרחא וא ךכ
 ינפ לע התיח םינש תואמ ינפלש ךכב
 ו יי יו
 הלע זא ךא ,יידמל תירוטטקידו תדחואמ
 םירושימהמ תועווזה ,םלועב םסקה סלפמ
 ושפיח םיעזגה לכו וילא ושלפ םיקוחרה
 .הנש 400 ךשמב המדאה ינפ תחת טלקמ
 תועווזה בורו םסקה סלפמ דרי ןכמ רחאל
 תויוברתהש ךכ ,םהירושימל רוזחל וצלאנ
 .המדאה ינפ לא שדחמ ולעו וצצ תונושה

 כמ שק וש וש

 תויבוק
 לכב תשמתשמ הטישה ,מ"דומב ומכ

 ,תומישמ עצבל ידכ תויבוקה יגוס תשש
 הטישב רבד לכ .יידמל ןיינעמ ןפואבו
 יי ד יי
 הלבט הנשי םיקוחה רפס ךותבו ,ירישע
 דעצ לבב לגלגל שי תויבוק וליא תראתמה
 וי ב יל ו מ יי ןשי 1
 הצור איהו עבש דעצ איה ותמרש ןורשיכ
 הארמ הלבטה ,הז בלשב - ותוא עצבל
 לגלגל שי עבש דעצב ןורשיכ תקידבלש
 רתוי םיהובג םידעצב ,לזמה עורל .ו?קו
 ,21 דעצב - ןבצעמ תויהל ליחתמ הז
 6ק1 + 10ק1 + 20ק] םילגלגמ ,לשמל
 לעב םידעצה תא רוכזל השק דואמ היהיו
 ףדב םיבותכ םה לבא) קחשמה תליחתב הפ
 .(םילגרתמ ןמזה םעש ןבומכו ,תומדה

 תונוכת
 ,חוכ ,תוזירז :תונוכת שש שי תויומדל

 ,המזיראכו ןוצר חוכ ,הנחבה ,תוחישק
 תא שוכרל וא לגלגל ןתינ תומדה תיינבבו
 רוחבל ןקחשה לופכי ,ןכ ומכ .תונוכתה הבוג
 ,םיפלא ,םידמג :םינוש םיעזג הנומש ןיבמ
 ,םיקרוא ,םילורט ,עלס-ישנא ,םדא ינב
 בור דועבש ךכ ,םינוחורו םיגנרקס'ת
 ללוכ) םיללצורמב ראותמל םימוד םיעזגה
 םיגצומ (םדאה ייומד םיקרואהו םילורטה
 םיחלצומו ,םישדח םיעזג השולש ונל
 .דואמ

 קיי יי יי יו

 כ כ כ
 םרועו דחא לכ ג"ק 400-ל לעמ םילקושה
 םהל םרוג סםפסוחמהו הבעה ,השקה
 ומ ו יריבו ימי = ג ומ
 קד םורק תופוצמו תוירוע תת םהינזוא
 .(ןיעל הארנ יתלבו

 "יי יי מ - גי - גג
 ולביק םה ןאכו ,היזטנפה תומלוע ראשבמ
 תויטמרדל תמזגומ הביחו בבוש יפוא
 .םימזגומ םירופיס רופיסלו

 תילגנאב םיארקנ - םינוחורה
 ,םינוטוזמ רתוי םינטק םה ./אפו אס
 םהינזוא .דואמ תוליעי םייפנכ ילעבו
 תועיגמו םיפלאלמ רתוי דוע תודדוחמ
 .םשאר הצקל דע טעמכ

 םינעוצקמ
 לש דואמ בחר ןווגמ שי םג םינקחשל

 םיארקנ םה תילגנאב .תועוצקמ
 יי ייפ

 תייה אלש המ ,מ"דומ לש תועוצקמה ומכ
 רימ) תוגרד-תונורשיכ תטישב ול הפצמ
 ,תשקב רוחבל ןתיגנ .(םהילע םג רבדנ
 ,ייקוא ,ייקוא) יאנדוסי ,שרפ ,תויח-ןודא
 ,ןיילשא ,(?םיטוסבמ .טסילטנמלא
 טשופ ,(ךרעב ,םירושימ םסוק) רסנאמרתנ
 ,םחול ,דדונ רמז ,בנג ,ףייס ,םימש
 השולש לכה ךסב .םסוקו םיקשנ-שרח
 העיפומ עוצקמ לכ דילו ,תועוצקמ רשע
 ןתינש ךכ ,ןותנה עוצקמהמ המגודל תומד
 קחשל ליחתהל וא בוט רתוי ותוא ןיבהל
 .תויומד תונבל ילבמ דימ

 תונוכתה תא ללוכ עוצקמה רואית
 ןיא יכ םא) עוצקמהמ תומדל תובושחהי

 תוזירז םע םג תשק תויהל ןתינו הלבגה ₪
 תאו (דחוימב בוט תשק אל טושפ ,הכומנ =

 תאז .עוצקמב רוחבל םילוכי אלש םיעזגה <
 עזגל קר םירוסא תועוצקמה בורש םושמ
 ולא לכ תא םושרל םעט ןיא ןכלו םיינש וא
 סקט ראותמ ,ןכ ומכ .וב רוחבל םילוכי ןכש
 המצעל הריזחמ תומד הב ךרדה) המראקה
 םיניוצמו (הל ודבאש המראק תודוקנ
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 חורל םימרותש םייתונמא תונורשיכ
 םיניוצמ לשמל תויחה ןודאלשכ ,תומדה
 תונורשיככ ץע ךותיחו לוסיפ ,ףוג תעיבצ
 .תומדה תורל םימרותה

 לגעמב תוליחתמ תויומדה לכ ,ןכ ומכ
 םשב תוגרד השעמל םה םילגעמה .ןושארה
 הכורא) המישר ראתמ לגעמ לכו רחא
 לש (ראשב הרצקו ןושארה לגעמב
 דומלל הלוכי תומדהש םידחוימ תונורשיכ
 התא םילגעמ הלוע התאש לככ .חתפלו
 תונורשיכ לש רתוי בחר ןווגמ לבקמ
 הנומש םיראותמ עוצקמ לכל) םידחוימ

 יש = ב )יי
 תרפשמ תומדה ותועצמאבש ,ןויסינ רובצל
 המרל עיגמ איה רשאכו היתונורשיכ תא

 השעמלש ךכ ,לגעמ הלוע איה תמיוסמ
 המל המודב תונורשיכ-תוגרד תטיש יהוז
 ₪ק0160הפ(0-ב הבר החלצהב השענש

 .א16נ-בו

 תונורשיב יגוס ינש
 :םיגוס ינשל םיקלוחמ תונורשיכה
 (םידחוימ תונורשיכ) 65

 ,השעמל .וםיליגר תונורשיכ) 5%11.1.5-ו
 םידחוימ ויהי תומדה לש תונורשיכה בור

 .דואמ הטושפ ךכל הביסהו
 הייטנ תולעב ןה ,תויומדה ונייצש יפכ

 תונורשיכה ךכמ האצותכו ,םסקל ההובג
 שי ים יל = יה ]וש
 הברה םימדקתמ םהו תומדה לש םוסקה
 לכ ,תאז םע .םיליגר תונורשיכמ רהמ רתוי
 לש םידחוימה תונורשיכל תלבגומ תומד
 רשא םדאה ינב דבלמ) הלש עוצקמה
 רשפאמה דחוימ ןורשיכב עיקשהל םילוכי
 עוציבו ,ווז הלבגממ .תצקמב גורחל םהל
 הלוע םידחוימה תונורשיכהמ דבכנ קלח
 אל קלחשכ ,םייח תודוקנב וא המראקב
 ,ךדיאמ .םולכ הלוע אל ןטק תוחפ
 המ לכ תא םיסכמ םיליגרה תונורשיכה
 בוש לבא ,היזטנפ תטישב ול הפצמ תייהש

 ןירשב

 - 2 ק +-  7 א ",
. . | | / / - . 

 4 חן | .
 =. 2 י = 7 ₪ "4
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 כ 15-ה לש
 תטיש - יידמל תניינעמ הטישה רתי

 תורזומ תועתפה המכ הליכמ םסקה
 ןתא ינא .ברקה תטיש םג ךכו ,תושדחו
 ,הטישה תא ונקתשכ םיעתפומ תויהל םכל
 דחוימב התוא ובהאתש חיטבמ ינא לבא
 תויורשפא ןומה םכל שיש םיבהוא םתא םא

 ל | יי יל יל גל
 םידיקפתה קחשמ והז יללכ ןפואב .ברקב
 ו ד יי
 םלוכ תירבעב אוהש ללגבו (יתעד תוינעל)
 הכרעה הליכמ ,ןכ ומכ .וב קחשל םילוכי
 ,תואקתפרה ,רזע ירפס לש הכורא המישר
 יכ םא ,שוכרל ןתינש תופסותו םירפס
 .תילגנאב קר םייתניב

 קחשמה תא גישהל היהי ןתינ
 ,יאמ-לירפא ישדוחמ לחה תויונחב
 תורישי בילוא תרבח ךרד ןבומכו
 !ונהית .03-5440993 ןופלטב



 = וםץ5זבזוסח |
 שי ג ה ₪ |

 | קו ה/5131ו0ח

 ₪00 8 ₪011 הו 2
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 הנהו ,המצע תא תדבכמה םיקחשמ תרבח לכ לש
 ב

 ינדיתע תוינוכמ ץורימ םעפה האיבמ ,6 10: א000א -ו
- 2 ₪461%6 .01.1 8 06% 

 חותיפה תווצש הדבועב הליחתמ ,הז הרקמב אצומה תדוקנ
 קלח היהי הזה םיצורימה רתוכש טילחה [אדמאקןו,גצ לש
 ינפ תא ונשיש םיעוריא ,המילא םיעוריא תכסממ דרפנ יתלב
 םש ,ב"הראב יטילופ ךפהמב ליחתי לכה - ינדיתעה םוקיה

 תורמל רשא ,שדח אישנ ןוטלשל הלעי
 רורגי גושגשו םולש איבהל ויתוחטבה

 ד לי
 .תונברוק תאלמו םדמ

 ,הדמשה ףס לע היהי םוקיהש רחאל
 ,סורהל המ הברה ךכ לכ ראשיי אל רבכו

 תא תוורהל הסני ארונ אישנ ותוא
 יצורימ תכירע תועצמאב םדל ונואמיצ

 שי ב ו
 ימו היחי חצניש ימ םירוטאידאלגה

 יגהנ ןורחאש ךכ ,לסוחי דיספיש
 בצייתי ,דורשיש רחא ותוא ,םיצורימה
 ינקירמאה אישנה דגנכ רבר לש ופוסב

77 

 רצ 7% 2

 = .(אהקותמ המקנ רשפאיש המ) דחא לומ דחא לש ברקב
 המכ ,לכה ירחא) וזה תירוקמהו תפרוטמה הלילעה ךותב

 ,(תושונאה ביואל ךפוה ינקירמאה אישנהש אצוי םימעפ
 :> ץורימ יגהנ השימחמ דחא לש וילענל סנכנש שמתשמה בלתשמ
 תחא לכו הצור אוה התוא תומדב רחוב אוה ,השעמלו - םילועמ
 |  םא הלהבל םוקמ ןיאש ךכ ,תרחא היסקלגמ העיגמ תויומדהמ

1 
 ב

 ינדיתע ןשקא לש תורידא תויומכ קפסמ ומצע ץורימה
 תומרב הריחב הרשפיא איהש 1אדפ8₪1.גצ תוכזל רמאייו

 ךרוצ ןיאש ךכ ,קחשמ לש תונוש

 תויצפוא לעו בכרה ילכ לע טלתשהל
 .קפסמ אוהש תונושה יריה

 ןאכ השענ ,תיפרג הניחבמ
 תידממ תלתה הקיפרגב יבקע שומיש
 .בטיה םיבצועמ םינושה םילולסמהו

 ו ּ

 ופידעה הנוכנה הריוואל שמתשמה

 המ ,יידמל הכושח הביבסבו תודיבכ =
 םא ןטק אל דרשמ תווהל יושעש |

 .ראומ רדחב םיקחשמ

 | הי/518ו0ח.

 ו קר
| 

 ו

/ 
. 

 וז [זוסח

 ןועקא רש םילודג םיעגר |
 רודמ לע  דובעל  ונלחתה הנשב שנ

 ועיגהש םינושארה םירתוכה דחאו קץ[,\צ57 \1ז10%-ה
 ו

 תוכמ קחשמ ונינפל היה ףוס ףוס - המוצע התייה תובהלתה
 עיגיש דע המ ןמז רובעיש ונעדיו ,דממ תלתב קלחו יקנ
 .יוארה הרחתמה

 = יי יש ומ םא
 םיקרפה דחא תרגסמב עיגי אוהשו ,קוחר אל הרחתמה לש ותעגה
 - דגת 8 תיבמ המיחלה תרדפ לש םישרדהה

 .םהדדו 5 אאא דספונוסמא |
 תרדסב 3-ה קרפה תויונחב קוושמ ,הנורחאל

 ו
 תוריזל ,דממ תלתה תודחל ,הקפהה רשועל ,בחרה תויומדה
 תתל ךירצ בוט המיחל קחשמש המ לכב ,תורחא םילימבו ,ברקה

 .יתיבה שמתשמל =
 יי

 עשרה תייליהק דוסיה דע הסרהנ וכלהמבש ,1058110₪א תריזב |
 תמדוקה הקפהה ילוצינ .וניתוחוכ תא סיבהל התסינש תידוסה
 התיבה רוזחל הז םיצור םהש המ לכו ביואה לע רבגתהל וחילצה
 שדח ביוא םע שגפמ םהל יופצ התיבה ךרדבש אלא ,םולשב
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 חתפמה תודוקנ
 תוחתפתה ןאכ שי תידממ תלתה הקיפרגה תניחבמ יא

 האבש תיפרג תודח התואש ךכ ,ללכהמ תאצוי תילאוזיו
 םימדוקה םיקרפהמ תוחלצומה תוללצהב יוטיבל
 ,תורוטסקטה יופימ תועצמאב רתוי דוע החתפתה
 דחוימב םיאטבתמה) הרואת לש םילועמ םיטקפא
 אטבתמה ינשדח ירוטמינא בוציעו (םידחוימה םיכלהמב
 .תניינעמ העונת תודחו תופיצרב

 םימדוקה דס זפמא יקרפמ תוירלופופה תויומדה ן| *
 ותעגהל דע וא הרדסב 4-ה קרפב השדחה ג

 ישילש םוי ,ןוסק'ג לקיימ לש וליפכו ןאכ םג םיעיפומ
 תויומד שולש דוע תואצמנ םהל ףסונבו ,('וכו 13-ה
 .תויומד 14 לכה ךס ,ירמגל תושדח
 תופקתה רתוי תוללוכ תובלושמה קחשמה תולועפ
 תחילשב אטבתמ רבדהו רבעב וניארש יפכמ תודחוימ

 ור למ ל
 טושפש הרואתו בצקמ ייוניש ךות תאז לכ - 'וכו היגרנא
 .םישדח םיאישל םדב ןילנרדאה תמר תא םיציפקמ

 רוחבל ןתינ תילמיסקמה תיפרגה תודחל עיגהל ידכ *
 לש םיכרצל םאתהב ,60 וא 30 לש םימיירפ תצואתב
 לודג חטשמ לעפתהל הצרי ןקחשה םא - ונייה .ןקחשה
 יתדוקנ ברק ףידעי אוה םאו םימיירפ תוחפ ץיאי אוה
 .תרבגומו הדח הצואתב רחבי אוה

 המיחלל היצפוא ,תובוט ןומיא תומישמ ןאכ שי ,ףסונב א
 קחשמלו םינקחש ינשב קחשמל היצפואו לבגומ ןמזב

1 

 5 .םלוא

 םישוגירה תא איבהל חילצמ 10511108 תרדסב 3-ה קרפה
 תוליפנ המכ ול שי ךא ,איבהל ךירצו לוכי בוט המיחל קחשמש
 חילצמ אל אוהש הדבועל הנושארבו שארב תועגונה ,תונטק
 .תוניוצמ לש השדח הזפל רנא'זה תא םירהל

 תלת תייצמינא תא איבמ ןכא אוה לשמל הקיפרגה תניחבמ
 עגונה לכב רתיו אוה ךא ,איבהל רשפאש הבוט יכה דממה
 .םילילצה תא איבמ אוה דנואסה תניחבמ .ואדיו תוקינכטל
 + לכב .םיילקיסומ תונונגס לש הריחב רשפאמ אל ךא ,םינוכנה
 תצק תויהל יושעש המ תינפיב להנתמ לכה ,בובידל עגונה
 וי .'וכו הקירמא ןופצ ,הפוריא תונידממ קחורמ

 לש האובל דע תונלבסב ןיתמהל ץלאנש הארנ ,ןפוא לכב
 הרחתמ לש



 6 הרינמר 6 םידיקבת 'קחתשמ 6 ולכיצה 6 םיניינועפע 0

 208% אמא! ,םחשס אפ
 דחמ 1.5 םסו]אדצ ,(םירוטילקת 3)
 םוי לכ ,03-6315019 ,יבוק .וטשאדמהא

 .22:00 העשה דע = | / \

 לש ךסמ רמוש ,ח"ש 100-ב 5
 ;ח"ש 5-ב דסאומ אגוטםא
 30-ב ואונס 5וססז נסוואאצ ₪065
 ח"ש 70-ב 5005 קזח \ד 15 ,ח"ש

 לכל םידוקו םיטי'צ ,הרזע תתל ןיינועמ ש"
 תונורתפ) דחוימב ךומנ ריחמב קחשמ
 .(דבלב םדומ ילעבל הקתפרה יקחשמל
 .15:00 העשה ירחא ,03-5368157 ,הקיבצ

 ולי צ ה

 !םיאבה םיקחשמב עוקת !!!וליצה ש"

 :םיאבה םיקחשמה הריכמל ₪"
 ו. אטטסוא2 ,5ז ההיא[

 ,א 6 [1ד או הגמ הם דוא 5

 דועו אא -דאוו.ססצ ,1.גאס 6
 ינש תיינקב .םירחא םיקחשמ הברה
 .םניח - ישילש קחשמ ולבקת םיקחשמ
 .06-6593571 ,לאינד

 ,םא'ג סייפס ,ןמייר :םיקחשמה הריכמל ש"
 ,לקד .ףפשש-ו סססיא סאו כ
0-6 

 ,16א!0 ,486 [2א2-66 בשחמ הריכמל ש"
 לוק סיטרכ ,420א%10 חישק ןנוכ
 ןנוב ,1.4 ,1.2 םיננוכ ,פסטשחב 15 6

 + 'ץניא 14 ךסמ ,4 א 60-אכאו
 + רבכעל חטשמ + רבכע + תדלקמ
 לכ - תונכותו םיקחשמ ללוכ ,םילוקמר
 ,דוד .דבלב ח"ש 1,250 ריחמב תאז

.03-5712751 
 םיאבה םיקחשמה הפלחה וא הריכמל ש"

 ,אטטו. כטיסוס ,5ק205 0 5] 6
 דועו ואסא א[גא ,סצ טטאאו גס
 ,ידוד .םיריבס םיריחמב םיבר םיקחשמ

 ' 5 : / הפ 7
 = ' 5 ₪ ₪ שי יה | 2% 4" ים. הי - שה ו .

 , " ג = = [ ==.
 | וש ל וו = ו-5 א

 = 0% - = בכ

,8 
 3 ללוכ ןיוצמ בצמב ריג םייג הריכמל ש"

 300 ן"ב אנ ריחמה .ריממו תוטלק
 .08-9264879 ,ןוני .ח"ש 400-ל

 16א[0 ,486 0א-66 בשחמ הריכמל ש"
 ןנוכ ,1.44 ןנוכו 5.1,4 ןנוכ ,ןורכיז
 + טיב 8 לוק םיטרכ ,4 א 60-אסאו
 ינש ,14,400 ימינפ םדומ ,םילוקמר
 תכרעמ ,(דחי) 200%10 םיחישק םיננוכ
 תונכות + \וחשסש< 3.11 הלעפה
 ,הנרוא .בשחמה ךותב םיקחשמו
9-9 

 ,םא0-ל "ןקחשל ךירדמה" הריכמל ש"
 ,ןתנוי ."ןברוחה ילייח" יפלקו
7-.,. 

 :םישדח םיקחשמ הפלחה וא הריכמל ש"
 פג אא אט[סא ,תג אדו 0

 חונה השדוסא 98 ,1םז אוסדסא

 ,טיאפד או !(יזסא ,אוטזסא התה(יםח

 ריחמ .םיקחשמ הברה דועו םגצדסאא
 ,דדוע .דבלב ח"ש 50 דע קחשמ לכ
2-7 

 םיירוקמ םיקחשמ הפלחה וא הריכמל ש
 :םילוז םיריחמב 60-א0א1 יבג לע
 ,פשה(לם ]א דפ ,וגוהמט

 ו. החצ 7 :םיאבה םיקחשמה הריכמל ש"
 ,ח"ש 10-ב קחשמ לכ ,תיריווא הפקתמו
 100-ב םיקחשמ 3 םע נ\א1[₪-םנצ

 םיקחשמ 3 םע 64 \[5 (םג א ,ח"ש

 .09-9542990 ,יעור .ח"ש 150-ב

 20 - רזוח ןמטאב :םיקחשמה הריכמל |
 תוילגת ,ח"ש 25 - 11/1445 ,ח"ש
 - 511.1. ,ח"ש 40 - ץראה רודכ
 ,ח"ש 20 - [1₪1. 68 ,ח"ש 5
 קחשמהו ח"ש 30 - 5( 5

 30 - חס 5תס00ז סנאאצז 0%

 15 אוה ףסונ קחשמ לכ לש ריחמה .ח"ש
 קחשמ םילבקמ םיקחשמ 3 תיינקב .ח"ש
 םינתינ םיקחשמה לכ .םניח - יעיבר
 .ןורי .םירחא םיקחשמב הפלחהל
 .16:00-14:00 ןיב אלק ,1
 הנכותה לש ימצע דומיל תכרע הריכמל
 ירפס תללוכה די אמו 50-41. 0
 ,המצע הנכותה תאו הנכותה לש רומיל
 הריכמל ,ןכ ומכ .ח"ש 160-ב לכה
 רוטילקת יבג לע ₪1 םיקחשמה
 יבג לע א זא!טוןסא-ו ח"ש 35-ב
 .03-9331631 ,תימע .ח"ש 15-ב רוטילקת
 :םיאבה םירוטילקתה הפלחה וא הריכמל
 ,טטפאיםא] אד טמא א[ ה(נת ,1 6

 ,פוא] שסקדיטהח ,םת\פדפ םוואוקא 5

 ,אאד הו. אא[ הד 3

 טמחש ,ץחמ 7 ו!ם5ז ,[אא טווא

 תומישמ 250 לש תפסות ,0
 הדו .45 115 ,אחס .\1.םאד -ל
 שיטאוא גאס ₪ טסאסטטא

 03-99 ,ןיילס א ה (ית 4-1 -ו

 - תיתרטשמ הריקח :םיקחשמה הריכמל
 - םיבכוכ ןיב עסמ ,(5/ 47) מ"מיה
 הדיחה) רפוסי יכ ןמואי אל ,אבה רודה
 הנושאר הגרדמ חצר ,וול רטסימ לש
 םיעיגמ םיקחשמה לכ .ינלטק ץורימו
 .07-6763169 ,םייח .תירוקמה הזיראב
 :וכ-א0כא1 יבג לע םיקחשמ הריכמל
 ,.םה 2 ,אסאאו ה1.ודצ ,.אופא

 ,יאאו .כ זן; ]=

 היצמינא ,א()םכ(:(> 3 + 1

 ,תימע .תירבעב סקימוקו תבשחוממ
9-, 

 :םיאבה םיקחשמה הריכמל (

 3 אוסנס ,אצ ה גאט] ה 3
 1.1. דוהאטדד =
 ,פצאסזס גדמ 5
 ךירדמו 1.10 ד 51או1 דס 0
 אשסאו- עס 1. 88 :קחשמל
 .08-8597541 ,םס .םיפיט ללוכה
 בשחמ קחשמ + 6 א 60-01 הריכמל
 ,ןדע .ח"ש 100 ריחמב "הראנאש"
8, | 
 יבג לע םיאבה םיקחשמה הריכמל
 ריחמב דסא[8 א[סמה :6כ-א0או
 ,ח"ש 20-ב 00%! 1 ,ח"ש 0
 ,ח"ש 150-ב א[מא [א א
 ,ח"ש 50-ב 5115100 וס.

 ש" סחח הז א[. דד ₪5 [\ -ו
 .03-6478145 ,לט .ח"ש 10-ב

 לש תטלק + םיטלש 2 + ןוסגמ הריכמל ₪"
 ח"ש 160 לש ריחמב לכה ,םיקחשמ 6
 ,ןורי .ח"ש 30 הלוע תטלק לכ .דבלב
 .16:00-14:00 ןיב אל ,1

 אלל ,ץמאדזו)או 120 בשחמ הריכמל ₪ש"
 הריכמל ,ןכ ומכ ,חישק ןנוב אללו ךסמ
 ,1חה 97 ,1 96 :םיקחשמה
 אמה 98 אס חם 2 8
 ,ןנור .1.00א[\א-ו ףשכמה ןומייס
7-"-. 

 ביירד הגמ יקחשמ רחבמ הריכמל ₪
 ,ה1.ז ג סזא :ח"ש 80-120 ריחמב
 אמה 1גאו ,דסצ 5דסמצ
 = אדו ואסאאו !!או
 ,5סאו6 1 ,אוסחד גז. אסאזמ הד 2
 הל ,אווסא םצ אוגאוה ,50א16 2
 .03-6486026 ,רינ .א[50 0185 2

 םיניינופעכ מ

 / ד
/(. 

 קחשמה תא ריחמ לכב גישהל ןיינועמ
 ,ס-א0או יבג לע *2 םיפוקה יא"
 וא םירחא םיקחשמ ןתא הרומתב
 .תבשב אל ,06-6338195 ,דעלא .םולשת
 64 ודנטנינל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 ,קירא .הפיחב םירגה םישנא םע

,- 3 

 ,7 יראל :םיקחשמה תא גישהל ןיינועמ
 ןוירוא ,51ק58 5 ,3 58
 ו 4 ,טאסאםא 5\\טאק ,רגרוב
 ןמרדייפסו א-א14א ומכ תוכמ יקחשמו
 םישדח םיקחשמ ןתא הרומתב .בשחמל
 ,אמה גש דיזאומ :ומכ
 ,םוג טוס ,דסד 1. גאא[טוו .הדוסא
 ,יתנ .דועו סט אט 2 ,ן.00א 05 2
4-4 
 !וסומ5 םיקחשמה תא גישהל ןיינועמ
 בוט ריחמ םלשא הרומתב ,105 2-ו
 09-9548947 ,לבוי .רחא קחשמ ןתא וא
 .050-657483 וא 09-9552469 וא

 קחשמל םיטי'צ לבקל ןיינועמ
 קחשמל םגו ד תא
 תיחוח 'חר ,לג רמות .הדדו.ם 05
 .76329 תובוחר ,7

 ואזאט (סאוא][ אטמא 3

 הרומתב .1.ם181!א₪ 50017 1. או -ו
 .הקתפרה קחשמ לכב רוזעל ןכומ ינא
 .15:00 העשה ירחא ,03-5368157 ,הקיבצ
 :םיקחשמב ןמז ןומה רבכ עוקת !!!וליצה
 האו קורא 5'4 ,5ק ים 51 6

 ..סאס 2-ו ם1ונם תסחסמ ,ט טמא

 ,הידנריק :םיקחשמב הרזע ןתא הרומתב
 ,2-ו 1 ןומייס ,ש1.1. ,2 םיפוקה יא

 .04-8258524 ,יתנ .דועו םידממה טילש
 :םיקחשמב הרזעל קוקז !!!ווליצה
 קחשמבו 4-ו 3 א[א0 1
 ,דעלא .(הלחתהב קר) "הידנריק"
 .תבשב אל ,5
 ₪ צא[ גא קחשמב עוקת ו!ווליצה
 ןתא הרומתב .ישילשה םלועה תליחתב
 :םיאבה םיקחשמל םיטי'צ
 ,האדהחה ,אוטא ןא םו.גסא
 ,ןוגרוגה תירב ,פאמא 2 ,א1. 8
 פא דאמא םטסאס ,-סאא[ו1.ה 1

 ,תא()5 2

 ,אוסמ וא ג אוסה אוטא=א 155 2
 דו .םא5 2

 דסד הז. אא .אדזסא
 .04-9980714 ,ןרילא .15כ1 א א10111 -ו

 םיקחשמב עוקת !וווליצה ש"
 ,אטישמאסספ גאפ םטפ דטסאטמ
 יא :םיקחשמב הרזע ןתא הרומתב
 ,לבייפ ,3 םיפוקה
 םידוק + םאחסאםא 5/0 2
 סאו א[פמא :םיקחשמל
 .03-9656249 ,ןב .א[גא [א 6..₪1א-ו
 קחשמב הרזעל קוקז !!!וליצה \

 ,ואז> 84 ןויליגמ ם1.מ סחסמ
 ,7 יראל :םיקחשמב הרזע ןתא הרומתב
 .םסו סח סחמפד 5\א₪1-ו םיפוקה יא
 .03-9013099 ,לאינד
 הרומתב ,1.84 2 קחשמב עוקת !!!וליצה
 וא 1 ףשכמה תיילוש םיקחשמב רוזעא
 ,ןטיא .'וכו םיקחשמל םידוק ןתא ,2
6-, 

 םידיקפת י

 םיליגב םיללצורמל םינקחש םישורד ש" [
 .09-8620135 ,באוי .הינתנ רוזאמ 2

 םיפסונ םינקחש םישפחמ ןקתשו ם"הש ש ₪
 .ןירצק רוזאמ 12-14 םיליגב (\0מ)
 .06-6961064 ,רינ



- 

 יסגול לאכימ :תאמ

9 

 9 ב 3 ןשי
 ייתובר ,תונלבס

 51.81 /\ :ץיפמ
 רודמב רקוס רבכ הזה רתוכהש תורמל

 ,רוזחל ךרוצ יתשגרה ,םיישדוחכ ינפל
 ,רצומה תארקל םכתא ןיכהלו ריעהל
 .1998 תנשל רתויב חיטבמה אוה ,יתעדלש
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 מ"מיה תרדס לש ינשה קרפב רבודמ
 תא הכישממה) 5188% 4 תרבח לש השדחה

 תחלצומה הרטשמה תרדנס

 מו ]8 ב

 רתוכה אל הארנכ אוה 5\א 1 לש ןושארה
 תויה ,רוכזלו רמשל הצרת 5:88 4-ש

 יפלאו תיתרושקתה הפישחה לכ תורמלו
 קושב הבזכא לחנ קחשמה ,תובתכה
 לגו ייב

 האצותכ עבנ רבדהש יל המדנ
 תריחב) השיתמו תפייעמ תויקחשממ

 / . | \ [ץ .

- : . - + 

 ירפס לש ינותרמ ןוניש ,תקיודמ םידעצ
 ו יי ג יי = ל

 תא טוונל ךירצ היה ןקחשהש הדבועהמו
 ילב ,תואופק תונומת ןיב הדיחיה ימחול

 יי ו
 .וידדצמו וינפלמ

 תווצ רזח תוועמה תא ןקתל הרטמב
 הכירעה ןחלושל 515886 לש חותיפה
 היגטרטסא רנא'זל הרדסה תא םיאתהו
 ו ו ל

 ךילהת ןקחשה רבוע ,המישמ לכב
 הריהמ העיסנ ,הקוצמ תאירק לש רדוסמ
 לש רודיס ,רצרצק ךורדת ,עוריאה םוקמל
 רשאכ ,ןשקאב הלחתהו תודמעב םימחולה
 םירטוש לש הבחר הרדס ותושרל תדמוע
 ,םיששג ,םיפלצ :ןוגכ ,םידיקפת ילעבו
 .'נכו מ"ומל םיחמומ ,םינבלכ

 אלו תרצענ הניא הנומתה ,הז קרפב
 בושחל תורירב הברה ןקחשל תונתינ
 יטקט קחשמ םצעב והז ,השעמל - ןנכתלו
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 6סאואוגאס גאס 60אסש58 ןונגסב
 רתוי הברה םע קר 5728₪6777-ו
 ילכ תא ןייצל יואר) תודיינ תודיחי
 תסלפמ ומכ רתוי "םידבכ"ה המחלמה
 .(םהינימל םיניירושמ םיקנטו ךרדה

 עיפוי ,המישמ לש חלצומ םויס רחאל
 תחלצה המ ראתייש םיהדמ ואדיו עטק
 היתובוחרב) ךשמהב הפצמ המו גישהל
 תחא לש םיבוחטה היתבו םילפאה
 דימתתו ךישמת םאו ,(ב"הרא .תונידממ
 הלעות ,תודוקפהו תוארוהה תמלשהב
 הפצתו םידחוימ םירתיה לבקת ,הגרדב
 םיבחרו םיבר תוחוכ םע דובעל תורשפאב
 ליה

 היגטרטסאה יפשא ,תאזמ הריתי
 לכ תליחתבש ,עומשל וחמשי וניניבש
 ךכ ,טלשנה דצה תא רוחבל ןתינ המישמ

 ו יי
 קינעמש המ ,םירטושה וא םיטסירורטה
 תא ריבגמ קרו ןיינעמ ןוויג קחשמל
 .היופצה הקשהל תונרקסה
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 =וצהו =האוז ה5צ צוו
 מ כינו יב יה וי

 = וס זאד א 016 :ץיפמ
 לש בוצעה ורופיסב ליחתמ קחשמה

 תינודז הרבחש ,םיבשות סומע תכל בכוכ
 תקפסא לע טלתשהל החילצה ,הרניש םשב
 תא ץלאלו ולש הרידאה םיבאשמה
 ול םיקוקזש םירחאה םירבחהו םיבשותה
 .םרובעב םלשל

 הרבחתה םילועמ םימחול לש הרובח
 היסקלגמ הינכטוריפו קשנ יחמומ םע"

 ו ו ב
 ,הרניש תא דימתלו תחא ליפהל ידכי

 ליב ומכ טעמכ םייחה תא םהל תררממה
 .ולש השדחה תונולחה תנכותו סטייג

 הרובחה תא ןקחשה ביכרי ,הז הרקמב
 קשנ ילכ םהילע סימעי ,תיביטמיטלואה
 לזונו םדמ בוקע עסמל אציו םירזיבאו
 ,םירמושה לכ תא דוכלל ידכ ,תוירטב
 תבשהל ןוירוטקרידה תרמצו םיחקפה
 .םולשהו קדצה

 פחהפסוא זהה
 ו: 3:

 0-1.41%1 :ץיפמ

 נו תרדס לש תירואטמה החלצהה זאמ

 םיינשדח הלועפ ירתוכו דסאוה א גוסמה ₪ 4.

 אוכא-ו דואומ סאו גאסס ןונגסב
 ,תידממ תלת תומד לע טלוש ןקחשה םהב) ן
 םייוקיח ץוצל וליחתה ,(תימרונפ הביבסב + |
 .םימאות םירתוכו 1 |

, 
 ו
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 טבמהמ רבכ םיבזענ םהמ לודג קלח ש
 הקיפרג ומכ תוירלופופ תוביסמ ,ןושארה .
 אלש) יידמ יטא בשחמל יידמ הדבב|
 רחאל וא הריבס תוריהמב קחשמ רשפאמ]

 .(הלעפה יישקמ העבנש תוברקב הסובח

 רתוכ אוצמל יתחלצה ,אלפה הברמל

 לכב וייר |

 םימגפ ןקתמ ףאו ל"נה תוירוגטקה
 םדוקמ יתרכזהש תופוק ירבוש םיפיקמש
 דממ תלת עונמ ידי לע בכרוה אוה -

 יו
 המיהדמ הקתפרהל ןקחשה תא סינכמש
 הרדס םע תומלועו םינמז ןווגמ ןיב ,היפויב
 לכל טבמ תורשפאו קשנ ילכ לש הבחר
 .בחרמב הדוקנ

 םינקחשו ןשקא בבוח לכל הבוח
 .תויונחב םייעובשכ רועב !םישדח

 ּפ

 ₪1 דמא< קן גדססא 2
 "ןוירש"ל יירחא

 או(: 4040251. :ץיפמ

 תעב היינשל םתרצע םימעפ המכ
 ידכ ,ברק סוטמ המדמב ףרוטמ קחשמ
 קנטב) לייח ותוא שיגרמ המ בושחל

 .1=ש ףןמ \ ל פו תל ל כ למ יי ריי ם|

 ו 6 כ 16 0 יו יי
 תושוחתה תא םכל ריבעהל חמשי
 יטסילאירו קיודמ ןפואב ,הלאה תודיחפמה
 לכל שא בישהל ,ףוס ףוס ,רשפאיו ,דואמ
 ריוואה תוליחמ םיט יחרפ םתוא
 .םיילאוטריווה

 םיאצומ אל םיקנט ימדמ ,לכה ירחא
 ןיינעל חילצמש דחא אלש חטבו ,םוי לכ
 ןייפמק רחבת ןאכ - ךכ לכ רכמלו
 בטימב םיאתמה קנטה תא דייצת ,ירוטסיה
 עבקת ,תווצה ישנאו םיזגפה תשומחתה
 תא םילשהל אצתו הנגהו הפקתה ינוויכ
 ,תקיודמו הדח הקיפרגב לכה - ךיתוארוה
 יאש םינויכראהו םינותנה ,םיטרפה לכ םע
 .םהל קקרזת םעפ

 רומאו רוהט ןשקא יבבוחל םג םיאתמ
 .וז הבתכ וארקתש ןמזב תויונחב תויהל
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 ד גהה דשא:
 או .וווטמסא החסאסה 6 ההס

 ?םהל סאמנ אל

 זאד ה ץז..\צ :ץיפמ

 ,"םח ודועב לזרבב הטבח" הזל וארק
 ן יב
 יב כ ו ו

 שי ויום

 ."םיבכוכ ןיב עסמ" תרדס לע הלביקש
 םירתוכ איצוהל הכישממ ,הדיצמ ,איה

 ידכ קחשמה תונונגס לכב ,םירתוכ יבג לע



 ןיינעתמה קוש חלפ ותוא םופתלו תוסנל

 .היזיוולטב םירזוחה םירודישבו םיטרסב
 ק]857-ה לש ורות עיגה ,תעב
 טבמה וא קעתת5פסא קאעפץתסדוצתא
 ,(ונממ םיעבש ונלוכשו 000%1 ןונגסב
 ןוגנילק לש ומוקמ תא סופתי ןקחשהו
 טילחהו רסומ יפקתה ףקתנש ,ינבצע
 רזייח לכמ שמשה תייסקלג תא ןקורל
 .םיברב ולוק תא עימשהל זעמה

 םיביוא תואמ ,םיכושח תונורדסמ יפלא

 קשנ ילכ תורשע ,דחוימב םימכח אל
 רב | ]ד 5 יי לב ימי
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 ס= גז ורזח הס פא שס"
 לודג דחא ךובמ

 15 1[ שא \(י11\ ₪ :ץיפמ

 ,ם[כ05 תיבמ שדח רתוכ דועו
 טעמ אל םיקחשמה תיישעתל םיקפסמש
 .תופוק-ירבוש םירתוכו םיחלצומ תומש

 םינוקרדו םיכובמ יבבוחל הרושב ,םעפה
 יעטקמ שרחמ םעפ לכ םיבזכאתמש
 5 יי יש יי יי כ הר ]יה ב
 .קושבש םירתוכב םהל

 בולישה תא אוצמל חילצה הזה קחשמה
 תורשפא ןתמ ןיב ןידעה ןונימהו ןוכנה
 יטרדנטס טבמו םימחול תרובח תבכרהל
 םירפסמהו םינותנה ,תוקיטסיטטסה לכב
 אלא .כא/₪0-ה םלוע תא םינייפאמה

 המרב לפונ אל קחשמה ,העתפהה הברמלש

075 

 קר םצעבו ,ברקה תוניצסל עגונה לכב
 .רפתשמ

 ןקחשה תושרל דמוע ,הז הרקמב
 רשפאיש ,חונ ידממ תלת הטילש ןונגנמ
 ישיאה םדויצו תויומדה לכ לַע טולשל ול

 קחשמה ןפואב עוגפל ילבמ ,תיסחי תולקב
 ,וטנ הלועפ קחשמל תורשפא ןאכ שיו
 תייצפואו סאו ₪105 ןונגס ןיעמב
 1 יי פי יו ייפ יי פו =ם1

 יי ו

 מ ו
 ןשי ןיי ומכ

 םוא \א[זא :ץיפמ

 התשע ₪סצאאאוזא תרבח ,קפס ןיא
 ו

 המלשהה תומישמ רסירתו תחלצומה
 ו ב ו ל

 ,בוש ,דקמתתש ,ירמגל השדח הררסב
 .םנמז רבעש הפועת ילכו םינשי םיסוטמב

 םייחל הבש הירוטפיהה

 יויו תו יונו אמ 0:

 םיימשל תרזוח םינמזה לכב רתויב הבוטה
 ,הפקתהה הנבמ תא ביכרהל לכוי ןקחשה -
 תוברקל תאצלו קלדה ילכימ תא אלמל
 וצרחש םיירוטסיה תוערואמב םירזוח
 .תולרוג

 יי | יה ג יד
 תונקיידב םהירחא בוקעיו ןויכראה יעטק
 תודוקפה תא םילשהל ידכ ,תאז לכ -

 תא רוצילו רבעב ומלשוהש יפכ קוידב
 היירי) םויה םייח ונא וב יטנתואה בצמה

 יקסניטוב'ז לש םיעסונה סוטמב הנוכנ אל

 יוויל !הדנגואב םישימח תגגוח לארשייו

 ,יקסאגנב םיליט תניפס לש לשורמ

 םיהדמ (!הפוריא לכ תא שובכת הינמרגו

 .תויונחב םייעובש רועב .קתרמו
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